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कालनिणेंयः। 

महामदोपाध्यायमाधवाचायैविरचितः। 

राजको यमश्गत विद्यालयाध्यापक- 

मद्री पाध्याय- 

्रीचन््रकान्ततकालङ्खारसत- 

सल्िप्रटिप्णसमेतः 

तेनेव परिशोभितः 

वङ्गोयारशियथाटिक-सासादरिसभानामनुमत्या 

प्रकाशितः । 

कलिकरातानगय्यां 

व्थाप्ट्टमिसन्यन्त सुमितः । 

कान्द: ६८०९. 





भूमिका, 

~ ---०0%®+0०---- 

कालमाधवनाम्ना प्रसिद्धोऽयं क्षालनिगयामिधोग्र्यः। कचित् काल- 
माधवीयतयाऽप्यस्य निद्श्यो दृष्यते । सोऽयं यर्थः पराशर स्तिगास्या- 

परिश्िष्टिरूपः परश्रसख्तियास्याप्रणयनानन्तर प्रणौतः । तथाचास्य 

ग्रस्योपक्षमण्क्षागतः स्लोकः, 

“यास्याय माधवाचाया धम्मन पारा्ररानच। 
° तदनुष्ानकालस्य निगय वक्घमुयतः"' 

्ग्थेऽस्िन् प्च प्रकरणानि सन्ति। तेषु प्रथममुपोहवातप्रकषरणम् । 

दितीयं वत्सर प्रकरणम् । हतीयं प्रतिपरदमक्षरणम्। चतुथमवगिरतिधि- 

प्कस्णं वा इितीयादिप्रकरणम्। पदम नह्चध्रादिप्रकरणम्, प्रकणक- 

प्रकरणं वा। 

दण्रनश्रास्ररीद्या विचारेण कालसन्वं, तस्य निगययोग्यता, निद्यानि्थ- 

भेदेन काशदेविध्य, नि्यकालस्वीश्वरणव, स च कम्मादौ स्यः, न्य. 

कालमभ्ये लब्दसय मुख्यत्वं निमेषाद्गान्तु तदाश्चिततया मौलि. 

तद्भातमुपोहातप्रकरणेऽभिदहितम् । 

हितीये बत्रप्रकरय वसरायनश्छतुमासपत्तानि रूपिताः। वच चाद्ध- 

सौर-सावन-गाच्व-वाहं सल्-भेदात् वत्सरः पश्विधः, विषयविशेषे तेषा- 

मुपयोगख्च निर्शतः। दक्िणायनोत्तरायमेदेन दिविधमयनं कम्म॑विष्षे 
तयो विनियोगच्च दश्धितः। वसन्तय्ीद्रवधोशर दवेमन्तश्निशिरमेदात् प्रौ 
ऋतवः। ते च चानः सौराख । तेषां दिषयविश्रेमे विनियोगश्च सरितः । 

चाश्र-लौर-सावन-माचचषमेदात् चतु्विधोमासः। चान्रोऽपि ट ' शूरम: 
मानतमेशब् दिविधः। क्मोवि्ेयेष च तेषां विनियोग' (षु चाश्ररव 
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मासोऽसंकराको मशमासोमवति। ख चोत्तरमासान्तगेतः । स्कव्भे असं- 

्रानतमासदयपाते तदधं रकोमासोदिसंकरान्तोऽपि भवति । तेषु चादिमः 

संस्ौसधः, अन्तिमिऽधिमासः, दिसक्रान्तस्त चयमासदयहस्परतिरिति 

चोधते । तेष पिं कम्मं करणीयं किंवा न करणीयमि्येतत् सव्वं दितीय- 

प्रकरण उक्तम् । 

तीये प्रतिपत्रकरणे तिधयो निर्णीताः तिथीनां शरुदाल-विड्धात्व 

निरूपित । प्रतिपदि उपवासैकभक्तनक्घायाचितग्रतदानमेदेन षड् विधदेव 

कममणः, रकोदि टपान्येगभेदेम दिविधपिन्य कम्मण कालोनिरूपितः। 

चतूरये दितीयादिप्रकरगे दितीयाद्यादश॑न्ताल्िथयः कम्मयोग्धतया नि- 

कूपिताः | शौ पन्ैनिर्णोतम् । परन्यसन्धि्च खवस्धापितः। एेरिद्धविह- 

तीगाश्चानुष्टानकाशोदशरिंतः। † 

पश्चमे न्छचादिप्रकरये मत्तघ-योग-कर-वारा निरूपिताः । सक्रान्ति 

एख्यकालः, तच्च कन्त दशितम् । प्रण निर्णीतम् । तच्च य्ह वि रेषे 

चेचविगरेषस्य नदीविरेषस्य च माहाल्यमुपद शितम् | ग्रहणे भाजम-विधि- 

निषेधे चिन्तिते । यये वेध निरूपितः 

उपोहातप्रकरणस्यादो श्लोकं रेकाईनुक्रमणिका ग्रश्यह्णता रचिता। या 

कालमाधवक्ारिके्ाख्यायते । सा ततीव समीचीना, विच्वाररहिता, 

समसतयवस्थानिगायिका च । मूलग्र्यमनधोन्यापि केवलं तयेव शर कान्त 

कम्मविग्षेषु तिथिविदधेषानिगेतुम् । 
स्गेऽयं प्न्योऽस्यातिकसमाजानामनुमत्या मुदितो$भरत् । च्य य. 

व्यम्य शोधनाय चत्वारि पुस्तकानि सर्होतानि। रकं अस्यातिक- 
समाजपएरकालयस्थं सो० चिङ्कितं नातिसमोचचौनम् । अपरः कलि- 

कार्ता-शोभाविपणिस्रानर हा दानौतं कण चिदितं नातिपरिशुदम् । 

अन्दलौरौतः क्रीतं मु° विहितं प्रायः परिगरुद्म् | इतस्व् श्रीमदौशैर 
चश््रवियासागरमहा्यपुशकालयादाहृतं वि° चिह्िं परिम् । 

प्रायः सम्पयैव विदरणरुरे शयाने विवरमं तम् । अस्य श्नोधनारो यथा- 
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मवि जतोयलः तथापि यद्यदसङ्कतमुपरलभ्यते तव् शपथा शो 
गोयं विदद्धिरिति श्विम्। 

सोऽयं यरन्थो महामशोपाध्यायेन माधवाचर्गयेय रचितद्र्ेतदुप्रम 

णिकायामेव स्यषटम्। माधवाचायेख वङ्कगणमहारानस्य कुलु रमर 
चासीिदेतदप्यत्ेव यक्तम् । सोऽयं मायणाचायेस्य श्रीमा एण 

परस्थातस्य बेदभाव्यादिय्ग्थकरुः सायणाचाययस्य भाता यशरुतराखी भार 

इाजगोचरश्धेति रतव्मणीतपरसारर स्तिश्याख्यातीऽव गम्यते । तथाच तदु 

करमणिकागतै शोको, 
“श्रीमती जननौ यस्य सकीत्तिमायणः पिता । 
सायणो भोगनाचश्च मनोबुद्धी सशोदरो । 

यस्य बोधायनं खरं शाखा यम्य च याजमी। 

भारदाजं कुलं यस्य सव्व्॑षः स हि माधवः"? दति । 
सोऽयं सायणाचार्यस्यायलरवासीन्र त्वनुजः दरति साया चार्य्त- 

यच्चतस्बपधानिधिम्र्थादवगस्यते। तथाच तदुग्रखे साययाचायगोक्म्,-- 
^“तस्याभरूदन्धयगु सस्तत्त्वसिदधान्तद शकः । 

सव्व॑श्चः सायणाचाण मायणायेतनूदधवः। 
उपेग्रस्येव यस्यादीदिन्धः छमनसां प्रियः। 

मह्ाक्रतूनामाहर्ता माघवाय्यसहोदरः?- इति ॥ 

सतर्द सायणाचायेत, च्य भातरि भक्ति ग्रयात् प्रायः खनिर्ममिता- 
ग्रा माधवीयतयु] निदिंदाः।ग तु माधवसायण्योरेकयमिति मरमितय, 

उक्घपमागेभ्यश्लयोभदावगतेः। प्रम सायगेति माधवाचरायोमुजगामवत् 
वंशनामापौति प्रतीयते। तथाच सायणाचा्यंविरचितायां माधदीया- 

स्यायां धातुर्न उपरक्रमणिकायां तेनोक्तम्,-- 

“तस्य मज्िशिखारन्रमलस्ि मायणसावणः। 

यः सातिं रल्नगभंति यचाचयति प्राथिवीम्। 

॥॥ न+ ६॥ + 
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तेन मायगपुत्ेय सायकेन मगोषिगा। 

सा्यया माधवीयेयं धातुरत्तितिर चते" । 

अत हि प्प्नोके मायणस्य सायणतयोक्षेखो वंनामत्वमस्थावगम- 

यति। उक्नरश्नोके च धक्तमस्य वयक्तिविशेषनामत्मभिदहितम्। सायण- 

ए्ब्दस्य वश्रनामतादेव सववेदशगसंग्रह माधवाचायस्यापि सायणतयो- 

क्षेडः सङ्च्छते । यथा,- 

““श्रीमत्सायणमाधवः प्रमरुप्रन्याख्यत् सतां प्रीतये" । 

सायगशब्दस्य वं्रनामलवं पुयक्तमदगम्यते तैव । यथा,-- 

“शरो म्सायशदुग्धायिकयसतमेन महौजसा । 
[१ ९ ६ [॥ ,9१ 

क्रियते माधवाय सन्वदए़नसंग्रषः" | 

कालमाधवायुपक्रमणिकाष “सोऽ प्राप्य विेकतीधपदवीं'-एति 
(८ 9 व > खयमभिधानात् “'विवेकतीथ'' दरख्युप्राधिमाचवाचायेम्यासौदि वगम्यते । 

“विवेकतींति प्रदवीमभिधां "ति कालमाधवटीकायां याख्यातम् | 

सोऽय भारतीतौर्घाभिधस्य कस्यामि यतीन्गस्य श्य हयेतदेतलृतयरेष् 

बड शोलेखद नाद वगम्यते । पर' सन्यद ्रनसंग्रहे साकपाणितनयः स्म॑ 

विषु्ररपि नम सखतोऽनेन | 

खनेन किल माधवाचार्य भेमिनीयन्धायमालाविस्तरोऽपि निस्मायि, 
[१] [प 

एरागसासोऽपि याख्यातः । तथा च न्यायमालागता श्रोका,- 

“निमाय माधवाचाखा विददानन्ददाथिनीम् । 

नेमिनीयन्धायमालां याचष्टे बालबुदधये | 

श्वतिस्मतिसदाचार परासको माधवोवबुधः। 
९१ ९ ^+ 6१ ^ | ° स्मात्तयाखयाय सव्वाधं दिनाः श्र तद्यतः'"॥ , 

न 4 ६ 

उत्त स्॑नोकः खयमेव व्याख्यातो यथा, सन्येवणाश्रमानुग्रहाय पुराण- 

सारपराप्ररसतिास्यानादिना स्ञात्ताधम्मः एव्वं यास्यतः, द्रदानीं 
दिभागां बिद्ेमानुग्र्षय श्नोतधनदास्यानाय प्रस्त, इति। वेदभाखम् 
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ग मा्वाचाग्थपरणीतं, किन्तु तदमुभसायगाचाथप्रलीतमे३ | तथा च 
सायणाचायह्लतयक्षतन्नसघानिधिग्रये सायकाच्ये प्रसि समासदा- 
सक्षि, 

“शधोताः सका वेदात च ृष्टाधगौरवाः | 

त्वत्रणोतेन तद्ाष्यप्रदौपेन प्रयौयसा | 

अतरव वेदभाय्ये जेमिनीयन्धायमाला्नोको दर गवेलायां, न्ायविन्तर- 

कार साह,-द्रगक्तिः सङ्च्छते । अतर च नेदभाष्यादौ सायगाचार्थ- 

कतितयोङ्ञेः। यचच कवित्, 
"क्षपानुमाधवाचा्थी वेदां वक्तमु यतः" । 

द्चक्तिदे यते, साऽपि व्येषु भ्रातरि भत्वतिश्यस्यापनाधा । खहतेरेव 

ततृृतितयोक्ञेखस्तस्िन् भक्ति शयमेव स्थापयति । अत्व तत्रैव तततत्- 
प्रपाठकादिपरिसमाप्तो “द्रति सायणाक्राय॑विरचिते माधवीये वेदाध. 
प्रका" इति पुष्पिकायां लिखितम् । 

सोऽयं वृक्षस्य वुक्ण्स्य बा महाराजस्य वुतगरमन्वी चासीत् । वक्षसत 
चन्द्रवं एोयः सङ्मनाप्नो महासजस्यात्मनः | वक्ास्या्मभस्त हरिष्रनामा 

चासीत् दति यश्चतन्त्स्॒धानिधो म॒क्तम् । यथा, 

“वचं घान्द्रमासे तदन्वयनिधिः श्रीसङ्मो ऽभ्गप- 

स्तस्मात् प्रादुरभूदमीट्सुरभिः श्रीवृक्रए्वी पतिः। 

हरिहरनिभर्भूमा कामदो$मूल्नगन्यां 

इरिहरनरपालस्तस्य भूषास्तन् जः” ॥ 

मायण्त् सङ्कमम्य मन्त्री वभूव द्रि माधवीयधानुरन्तौ दृष्यते । यथा,- 
“सत्ति श्रीसङ्गमधपरापः एश्वीतलपुरन्दरः। 

०; + + + 

तस्य मन्निशिखारलमस्ति मायसायणः'' ॥ 
। सायणक्त वक्घस्य परतो हरिष्टरस्य च मन्त्रौ चासीदिति तदीयादेद- 

भाष्यात् यश्चतन्धमुधानिधिग्रश्याश्षावगम्यते। स खन्यय माधवाचाः 
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रामानुाचायीत् नेनहेमवन््राचायोत् काद्यपरका्रा्च पराधीन इति 

एततवतसब्बदग्रंनसंग्रहे तेषामुक्षेछदप्ेनाददध ते । 

तदेवं माधवसायगयो् खेभ्यो यादत्तयोरितिरत्तमुपलम्पं शक्यं, तावदेव 

मयोपनिबद्, नाच किमपि खप्रतिभयोट्ङ्गितं कल्यनया वा कलुषौृतम् । 

दत्यासतां विस्तरः । 

कलिकातामदहानगययां सेर पुरनगरवासषव्य » 
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मलमासस्य दिराषाएसंक्चागिणयः ,. 

मलमासस्य दिराषाएसंक्षायाः प्रयोजनकथनम् 

मलमासस्य नपुसकत्नियायः 

मलमासस्य मनिस्त॒ चत्वनिगयः 

मलमासम्य खातन्य-पुनेोत्तर्ेषत्व-विचारः 

मलमासे काय्याकाय्यविवेकस्य परद्चपिधल्कथनम् 

मलमासे वज्यावज्यै विवेकः 

 महानदौकथनम् ६ त 

मासनिरूपयम् । 
मासविरेषकत्खनिणयः , , र 
मासच्चब्दनिरक्षिनिगेयः , . 
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विथः 
€ ९ 

माससामान्यकत्तयनिणयः 9१ 

मासस्य चान्रादिभेदेन नानाविधत्वनिणयः 

मासानां चेवादिनामकथनम् ् 
म्टताश्राडनियायः 

म्टताहे पाव्व॑णविधिः .. 

मेषादिसंक्रान्तितः पुव्वं मेषायनादिनिगयस्तच् पुर 
करालादिनिगंयश्च ॥ 

मेषादिसंक्रान्तीनां चादि संज्ञानिमित्तत्वविचारः 

य 

यागकालनिगंयः ध, र ४ 

यावञ्जीवाधिकरणम् .. ध ४ 

यग्मवाक्ाम्यो पवासविषयत्वनिगेयः .* 
योगनिगयः ,. 

रविवारे राकिमो्ननप्रायशित्तम् 

राधिनक्षभो जने कालियः 4 ४ 

राचिसंक्रमणे पुरपरकालनिगंयः 

शामनवमीनिणंयः 

वत्छृरप्रकरणम् 

वत्सुरप्रकरणोपक्रमणिका . . 

वस्यसवीयप्रतिपत्निणयः 

वसन्तकतोः प्रायम्यनिणयः 

बसन्तादिकतुनिरूपणम् 

वसन्तादि्टतूां चान््रसौरभेदेन देविध्यनिणेय 
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११ 

विषयः 

विद्धेकादश्यपवासे राथौ स्ल्यः र 

विनायकत्रतादौ चतुश्यौः प्वविद्धालनिगेयः 
विनायकव्रते मध्याडकालव्याप्ता भिगंयः. 

विरोधाधिक्षरणन्धायः .. ॥ व 

विविदिषाऽधिकरणम् .. त 4 

वेधकतियेवेध्यतियेख विमुदकत्ततवं वेध्ये धकल्प्रयो- 

जकम् 

वैश्ानर्विद्यो पासनन्धायः 
वैष्वलच्तणम् 

तैष्णवविषये रकादषीनिगयः 

व्यवश्थितविकल्पेऽखौ दोषाः 

व्रतविग्रषादद्मौनिणयः 

शिवराच्चितव्रतनिणेयः 

शिवि सचित्रतस्य नि्य्वक्षाम्यत्व 

शिवराचित्रतखरूपनिणेयः 

शिवराचित्रते खधिकारिणोनियमाः 

शिवराचिप्रते ्राह्यतिथिनिणयः 

शिवराचिव्रते पार णकाक्षनिरयः 

शिवराचित्रते सर्ववंषामधिक्रारः 

शिवराविषरब्दाथनिगेयः .. 

श्रिवराच्ौ काम्य्रतस्य व्षसंख्या , 

षूुद्तियिनिगंयः 

श्यादिप्रमायानीं वलावलभावनिगयः . . 
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ष 

विषयः 
षष्टोनिगंयः , . + र + 

स 

सक्रान्तिनिणेयः 

संक्रान्तिपु्यकालनिणेयः 

संक्रान्तिविशेषेषु खानादीनां कालविशरेषनिरूपणम् , . 

संकान्तिखिरूपनिणयः 

संमुखीनिगयः 

संवत्सरस्य चैविध्यनिगयः . . 

संवल्रस्य प्रञ्चविधत्वनिणंयः 

संसपा्यस्य चयोद एमासस्य ऋतन्तभावनिगंयः 

रंसपेास्यम्य चयोर मासस्य कम्मोनदेष-तदपवादौ 

संसपांह सपति सं्नकमासदयनिगेयः 

सप्तमीनिणयः ८, 

सर्वेषां ग्रहाणां नच्तचराशिसंक्रमे युण्णकालनिणयः 

सावत्सरिकादो कुतपस्य मुख्यो पक्रमकालत्वकथनम् . . 

सावत्सरिकारो प्रतिपदः पनवात्तर विद्धायाम्राह्यववि- 

चारः 

सायाहाप्रराहादिकालनिगेयः 

साविधीव्रते तिथिनिणयः ... 

सौरगक्ते तिथिनिणयः । 

खन्दोपवासे पष्ठम्धाः परविद्धाधाग्राद्धलनिण्यः 
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ॐ 

काल-निणेयः 

काल-माधवीयः 

कराल-माच क| 

प्रथममुपेदवात-प्रकरणम् । 
+ 

श्रीगगश्राय नमः। 

वामौ शाद्याः सुमनसः सव्वाथानामुपक्रमे । 

यं नता कृत-छत्याः स्यस्त नमामि गजाननम् ॥ \॥ 

सोऽ प्राण()वितरेक-नीथे-पदवोमाघ्नाय-तोय परं 

` मघ्न् सञ्नन-मङ्ग-तो थ-निपृणः मदुत्तौ् श्रयम् । 

लश्वामाकलयन् प्रभाव-लदरीं ओरीभागतौ-तोयतो- 

विद्या-कौधसुपाश्रयन् हदि भजे ग्री कण्ट मव्याहतम्॥ २॥ 

(९) विवेकतीयेति पदवीमभिधं, विवेश्रम्य श्यातानात्मविवेकस्य प्रति- 

पादकं तीथं पस््रमुपायोवा तस्य पदवं सरगिच्च प्राप्य, इति टीकासम्मता 

याख्या । अनया च व्याख्यया 'विवेकतीयं' -इति माधवाचार्स्योपनाम 

आसीदिति पतीयते। 
1 



. कालमाधवे 

सदीकःत्रत-पालकोद्विगृणधी सत्यरथो चतुत्वदिता 

पञ्च-खन्ध-छतो षडन्वय-दृ टः सप्रा्-सरवमदः । 

श्रष्ट-वयक्रि-कला-धरो नव-निधिः पष्यद शप्रत्ययः 

समत्ताच्छराय-धरन्धरो विजयते ओरोवुक्रण-त््ा-पतिः(१) ॥ ३॥ 

यास्याय माधवाचाग्या धमान् पाराशरानथ । 

तदनुष्ठान-कालस्य निणएयं क्ुमुद्यतः* ॥ ४ ॥ 
, ् ~ -- --~ --- --- ~~ - ~-~-----~-~-~-.~------~-~ ~ ~~~ 

# कतुमुद्यतः, इति पाठान्तरम् | 
~. ~----~-- -~~---------- 5 ५ == ~ --- - ~~ ~ ------~ ---- +) 

(१) स्यरूपमेकं मुख्यं रकम यत् व्रतं, तम्य पालक्रः। अन्धापेच्तया 
दिगणा धीर्यस्य सोऽयं दिगगध।। अथवा दौ गणौ सत्वरजसी यम्यां 
तादटृभ्नी धीयस्य । सात्त्विकौ राजसी च बदि" ताममीद्यधः | बद्धेसिगग- 
त्वेऽपि दिगगवेक्तिसधिकाभिप्रायेण । चीन धम्मायक्षामानथयते इति 
व्यर्थ । चतुगां वेदानां) साम-दान-भद-द्ग्डरूपाणामुपाया्नां) “चखाज्वित्तिकी 

चयी वात्ता दण्डनीति श्ाश्रतो विद्याख्ताख्चतखस्त ले कसंस्थिति-हैतवः” 

-दइश्यक्तविद्यानां वावेदिता। पञ्चसु खन्ध रूप-वेदना-विक्लान-संन्ता- 

सस्वारेष सो गतायक्तष, "सहायाः साधनेापाया विभागोदेश्कालयेः। 

विनिपातप्रतीकारः सिदिः पश्वाङ्मिष्यते'"--डगयक्तलच्तगष् मन््ाङषु वा 

छती कुशलः । घरां “सन्धिना विग्रदानानमासनं दधमाश्रयः'- इयक्घ 

खक्धणानामन्वयेन दए: । “खान्यमाव्य-स द त्-केश-राष्ट-दुग-वलानि च | 
सप्राङानि"--्क्तलच्तणानि सप्र खक्ानि यस्यां तादृशी सव्वंसदहा एथिवो 

यश्य । खद्ानां थक्तिकलानां बद्धिगणानां धरः, अद यक्तयामत्तेया यस्यासौ 
च्यट्व्यक्तिमष्टाटेवः तम्य कन्नाया अशम्य धरः इति वा। खष्टानां यक्तानां 

लाकपालानां कलाधर इद्यन्धे। नवानां रसानां प्रभावादीनां वा निधिः। 
यथवा नयमह्याका निधयः (“मद्ापद्म्च पदा ग्रङामकरकच्छपौ । 
सुवन्द -कुन्द्-नीलाख खब्वख निधयाग्व"--दयक्तनच्तणा यम्य इत्यथः 

परष्यन्तावर्डमानाः दण प्रच्याः सम्पद्धतवः श्रास््रादया यस्य, पष्यन् दशसु 

दिक्च वेदबदा ष वा, प्रया क्ञान यस्यति वा। 



उपिद्ातप्रकरणम् । श 

्यमृदरानामिद तनुगधतां जाङ्छवौ तौचमेकं(९) 

विद्या तों प्रति-विमलं सदवेकोद यानाम् । 

स्वेषां तत् प्रयम-पुखद् * भारतो (र) तौथमाह- 

सलद्धावान्े विपल-मनसो। निश्चय शकरिरस्ति ॥ ५॥ 

्र्ौऽनकरम्यत प्नोफैशखिलो निणिनौ धितः । 

ताकौवानुतिष्ठासुनिःमन्ददःं प्रवत्तताम् 

ततोमोमां सु-वित्तशखय समाधानाय तत् पनः-- 

विवरिष्ये यथान्यायं श्रनि-रूति-वचोवलात् ॥ 

पञ्च प्रकरणान्यच तपूपोदघात-वल्यरौ - 

प्रतिपत् शिष्टतिथयो नक्ता रिति क्रमः (२) ॥ 

# प्ररमसुखद,-- इति पाठान्तरम् । 

† विमलमनसा, इति पाठान्तरम्| 

[ निःसन्देद, इति मुर पुन्त्के पाठः| 

-~- ~ ----~ ~~~ ~ -- ~ न -- 9 

(१) तीथं एरषायप्रायुपायभतम् | 

(र) भास्ती सरखती तचम् । भागतीतीधं तञ्नामानं निजगर्ं प्रयम- 

सुखदमाङ्रिति वा । तस्िन् चरमताय भावात् ख्रद्धातिभ्रयेन मनःमंया- 

गात भक्ततिश्रयादा) विपलं विम्नत सकमल-विषय-प्राह्ि मना यम्य) तस्यमे 

इत्यर्यः। विमलमनस इति पार विमन सप्राय-ग्रन्धे मनायम्ेव्यथः। 

(३) उप समीपे उड दन्त स्युपद्भातः। सच “चिन्तां प्ररतसिद्य- 

धामुपेद्वातं विदुन्युधाः' दक्तन्चगः। प्रलन-निन्वादक-साध्रग-परि- 

मारेति केचित् । प्रतिपदिति भिन्नं पदम्| तथाच) ९ उपद्रतिप्रकर्णम् 

२ वत्सर प्रकरणम्, ३ प्रतिपतप्रकस्गम्, 8 अतरिद्धटदितीगीदतिथिप्रक्र- 

शाम , ५ नक्तत्रादिप्रकरणम्, इति प्च प्रकरग।न | नद्च्रादिर्द्यिदि 

दति याग-कर गौ रग क्रालादये प्यत्र । 
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(९) उपोद घाते काल-षं त्य निणय-योग्यता । 

दै्रोनित्यकालात्मा चिन्तनोयः स कमसु ॥ 
जन्ये कालेऽन्दमुख्यवम्--उक्तमेतचतु्यम् (२) । 

(र) श्रब्दायनतु मासाश्च पक्त; प्रकरणान्तरे ॥ 

(४) अब्दः पश्चविधश्चाद्रोत्रतादौ * तिलकादिके । 

सुजन््रादित्रते सोरो गोसचादिषु सावनः ॥ 

त्रयोऽप्याचाय्-सेवादो विकर्थन्ते निजेच्छया । 

श्रायुदे ये दि नाच्च वादस्यत्योऽधिवत्सरे! (५) ॥ 
(६) चान्राणां प्रभादौनां पञ्चके पञ्चके युगे । 

रै खब्दस््रिघधा तच चान्द्रोत्रतादो,- इति से[्० पुस
्तके पाठः| 

# । अ] 

† नार्तोदमद्ं सा° पुस्तके । 

(१) उपोद्वात-प्रकर्-प्रतिणाद्याथमाइ उपो द्ाते इ्यादिना, उक्तमेतश्च- 
तुद्धयमि न्तेन । 

(२) जन्यकाले विषये खन्दस्य मुख्यत्वं निमेषादीनां तदाश्रयतया गैण- 
त्मि्यधी्ञभ्यते। रत्तु षटयमुपोदाते उक्तमिति सम्बन्धः| 

(३) दितीय-प्रकर्ण-प्रतिपायायमाइ अन्देद्यादिना, हष्णः परिये ति. 
, शिष्यते शन्तेन । प्रकरणान्तरे वत्सर प्रकरण | 

(9) खन्दमेदानाष्ट अन्द् इति । तन्नामानि सब्यवय्धान्याह चान््रोत्रता- 
दाविति | तिलकादिके चान ईति संनन्धः। 

(१) मध्यमगणनया गुरोः सक्रन्तिग्रन्योयखानद्रवत्रः सोयमधिवत्सर 

इति वच्यते | 
(६) चान्द्रस्यावान्तरभेदमाह चाद्धाणामिति। प्रभवादयः षष्टिसह्यका 

संवत्छराखान््राः, तेषु दाद श-पञ्चकानि, तचकेकस्सिन् प्के कमे संवत्रा- 
द्यः भवन्ति । तच संवत्सरः प्रथमः, परिवश्छरे दि तौयः, सदावल्छरकूतो यः, 
्मवत्सुर खतुधः, द दत्सरः पञ्चम इति विवेकः। सोऽयं यगसंचितः कालः। 



उपेहातप्रकरणम् । ५ 

संपरोदाजिदित्ये * चछब्दप्वास्तु वत्सराः ॥ 

तिलायषे वस््-धान्ये। रजतं दोयतेऽच त्(\) । 

(२) उद्ये कण्मणि शान्तं च स्ताऽयने दक्तिणोत्तरे ॥ 

(द) वसन्ताद्यतेदेधा चान्द्रा, सौरा, चानद्रकाः!-- 

सैवाद्या, श्रय मौनाद्या मेषाद्या वा विवखतः ॥ 

तेष्वाधानादयस्तदत् षण्मत्ति-त्रत-पूजनम् । 

(४) मासास्तु सावनः सोरखान््रो नाक्ततर। इत्यम ॥ 

(५) दशरानतः पूणिमान्तो वा चान््रोऽमो पिप्ररश्ययोाः । 

सोरोराज्गः, सावनस्तु यज्ञ, ज्यातिषिके परः॥ 

माघादि-मास-मेदेषु तिल-दानादयः खनाः। 

(६) चाद्राऽधिमासऽमक्रान्त, सेऽन्तभवति चोत्तरे ॥ 
क्क = ~ 

# सम्परीदान्विद्देत- इति सा पुस्तके पाठः| 
† वस्रधान्य--हति सु ° पुस्तके पाठः| 
] चान््रगाः+-इति मु पुस्तके पाठः। 

$ दयधः- इति मु° प्तक पाटः। 

| नद्धच्र -इति सु° पुस्तके पाठः। 

(९) च प्रभवादिपश्चकं यथाक्रम तिलादिपश्चकं दीधरत इधयः। 
(२) खयनविभागमाड उग्रे इति | 
(३) च्टतून् विभजते वसन्तादीति। तथा च त्रान्नावसन्ताद्या ऋतव्- 

खान्द्र चचमारम्य प्रवत्तन्तं | सारास्त रवमनराग्रिभागमाग्ग्य मषराशगि- 

भागमारभ्य वा प्रवत्तन्त,- इति विवक्ः। 

(8) मासविभागमाडइ मासाल्विति। 

ध (५) मव्यवस्य चा््रादौनां खरूपमाद दप्रौ न्त इदि । विप्रम्य दश्रान्तः, 
वश्यम्य पणिमन्त इव्यथः । परः नाच्तचः। क 

(€) चान्रमासे विशेषान्तरमाह चाद्रोऽधिमास भयादिना सः खधि- 
मसिः उत्तरे प्रैते मासि खन्तभवतो चः | 



६ | कालमाधै 

श्रसकरान्तायेकवपं दौ चेत् संषपे श्रादिमः(९) । 

त्यमासोदिसंक्रान्तः म चांदस्यति-सज्ञकः॥ 

चयस्याज्या विगदारौ, संसपदस्यतौ उभो- 

प्रद्धौ भीते तथा स्मात्ते (२) मलमासो विरिच्यते । 

काम्यार् तत्-समाश्चिं मलमासे विवन्नयेत । 

श्रार्ं मलमासान् प्राक् छृच्छर सवादिकं तु यत्* ॥ 

तत् समाणं सावनस्य मानस्यानतिलब्रनात्। (र) । 

श्रारशभस्य समाप्तश्च मध्ये सखाचन््रलिम्नचः ॥ 

प्रहत्तमखिलं काम्ये तदाऽनुष्टेयमेव तु । 

कारौयादि तु यत् काम्य तखारम्र-समापने- 

का, काल-विलष्वसख प्रतौ क्षाया श्रम भवात् (४) । 

श्रनन्य-गतिकं नित्यम्चिदोवादि न व्यजेत्॥ 

गत्यन्तर-यतं नित्य सोम-यागादि वन्नंयते (५) । 
श ल "= ` ~ जजन == ॥ि ---~ --~ ~~~ "~~न [1 

# ठच्रसच्राव्दिकं च यत्+इति सा° पस्तके पाठः। 
† मासम्यानतिलङ्कनात्,+--दइति स) ° पस्तकपाठः | 

६; नि --~ --- --- ~ ---+ - -~ -- ~“ -~-~ - ~ ~ --- ---~~-~-~*~-- -~~-न---------- -- 

(१) खथादन्तिमेऽधिमास इति भावः। 

(२) तया च अधिमासससप रस्ति चिस्वेव विवादादिमङ्नलकम्माणि 

न कायाणि खातसमात्तकम्माणि तु ससपारस्यग्योः काय्यागी्ययेः।| 

(इ) तथा च यतर नव{पिद्नसःध्य कम्म।र्न् तत्र तथाविधसावनमाना- 

मरोघेन मदमासेऽपि तत्छमापन कायमि्ययः | 
(8) कारीरी नाम यामविष्रष.। अवग्रहेण शुष्यतां शस्यानां टा 

सञ्चीवन तत्फलम् अतस्तत्र कालप्रतीच्ता न सम्भवति । 
(४) अभिहा्रादेस्नन्यगतिकत्वमद्र दः कत्तेयत्वात् । तद्परोाच्च 

सामयागादेगत्न्तस्यत्व बोध्यम् | 



उपोद्वातप्रकरणम् । 9 

(२) श्रगति ग्रहण-लानं जातेष्टिगेति-संयता- 

द यं नेमित्तिकं, तस्य व्यवस्था नित्यवन््रता । 

व्रणद्ध मास-श्टतानां स्यान््रलिने प्रयमाग्दिकम् (२) ॥ 

मनमास-खतानान् मके म्यादाग्दिकान्तरम् (र) । 

(४) दैवे मुख्यः प्रक्रपक्तः छष्णः पिश्यं विशियते ॥ 

(५) हनौये तु प्रकरणे वणिता" प्रतिपत्तिथि । 

प्रतिपन्नाम विज्ञेया चन्द्रस्य प्रथमा कला (६)॥ 

# वर्ते, इति पाठान्तरम् । 
[त ४ न = = -- --~ ~ * ~ ~-~--- ~~~ ~ ५० "~~~ - -~--------- -----~~ - ~~ 

(२) अगतीति श्नन्धगतिकमिव्यधंः । य्हणस्ानम्यानन्यगतिकत्वशच 
मलिम्नरचं ग्रदगं सति तदिशितम्य स्नानभ्य गुद्धमासे कत्तमप्रक्यत्वात 
बाध्यम् । “वश्वानर दादए्कपालं निव्वेपेत् पत्र जातं ति विद्धिताया- 

जातेषः पचजननानन्तर काले प्रापततेपि जातष्धि-जातकम्मं स्तन्धपानानां 
क्रमेण विहितत्वात् तदाननं तत्कर च कदाचित् बाल-विपत्ति-्ङ्खापि 

स्यात्, ऋअतस्तयाश्रङ्खायामशराचापगमेऽपि तदाचरगात् तम्याः सगतिकत्व- 
मिति भावः तथाच ष्यनन्यगतिकं नमित्तिक मलमासपिक्षाय्य गद्य 

न्तरयतन्त नेत्थः। 
(२) पव्वान्द् श्रुद्धचचाद्ा म्रतानां पसन्द चचाट्म्मलमासन्वे मलमास 

खव प्रयमान्दिक् स्यादिद्यघः। 

(३) मलमासचचराद्। ग्टतस्य प्र्याव्दिकश्राद्ध पनश्व्रार मलमासे मल- 
मास रव कत्तयनतु मुद्धचच इ्ययः।* 

(९) सव्यवस्थ परच्तभदमादइ दव डति। , 
(५) दतीय-परकस्-पतिपाद्याधमहइ टनीयेलिय्यादिना नेद्धगा दश 

इत्यन्तन ग्रज्यन। ४ ह 

(८) कलाविगेषवाचिनः प्रतिपच्छन्दस्य तिधिविशरषे प्रत्ता निमित्तन्त 
प्राच्म्यमेवेभयस्मधार्णमिन्यत्रेयम्। 



८ कालमाधवे 

परुक्रपक्ते पिशेचन्द्रं छृष्णपत्ते विनिःसरेत् (९) । 

(रप्रद्धा विद्धा तिथिः, ्द्धा रोना तिश्याऽन्ययाऽनि ॥ 

उदये पु्चया तिथ्या विध्यते भिसुहन्तकैः। 

सायं द त्तरया तद्त् न्यूनया तु न विध्यते ॥ 

वेध्याऽपि विसुहर्तेव न न्यूना वेधमदति(र) । 

प्रद्धायां नासि सन्ददोटरैवे पिश्यं च कम्मि(४) ॥ 

उपवासश्चैकभक्रं नक्र चायाचितं व्रतम्" (५)-- 

दानञ्च षड्िधं दैवं क्रमादच विविच्यते ॥ 

एकेिषटं पाव्वणञ्च पिच्य दिविधमोग्यते । 

प्रक्रपक्ते दग्-विद्धा कष्णे विद्धा दितोयया- 
~ -----~ --- ~~ ~ ~ == ~ ( 

# चायाचितव्रतम,- ति सो° पस्तके पाटः। 

(१) चन्द्रादितिगशरेषः । अत्र प्रथमायाः कलायाः कत्तेतवेनान्वयेा बौध्यः । 
(२) निणय-तिथि-परि चयाथ तिथि-विभागमाष् गुदधेति । तियिः प्रच- 

मतादिविधा शुद्धा विद्धा च। तच सूय्यादयमारभ्य दग्यास्तपखेन्तकालरूपे 
व्यनि अन्यया पव्या उत्तरया वा तिश्या रिता तियिः गुद्धे्र्थः। दद्- 
मापि तावन्माव-साध्ये कम्मणि। रतन सूग्यादयमारभ्य दिती य्रसस्ादय- 

परयन्ता स्वे कम्मणि गुदधति कमुतिकन्ायेन सचितम्"- इति टीज्ञा । 
(३) तददिति विमुद्भत्तकविध्यत इत्ययः। तथा च वेधिक्षायास्िचे 

ह विध्यात् विद्धायाद्विध्यसुत्रेयभ्। उभयग्रोषमाद न न्यनेति | 
(४) तथा च विद्धायारव निगगरत्वे न ग्ुद्धाया शति फलितम् । “त्रापि 

मन्वादि-यगादि-ग्रहण-बश्टति-द्यतीपातषु तत्कालवयापितव" इति टीका | 
(१) उपवासा$हासात्राभोजन-सङ्कन्द्र-पालनरूपः, तद होराचान्तर्दितीय 

गोजनाभाव-विशिष्ट मध्याङ-भो जनमेकभक्तं, ता टशमेव प्रदोष-भोजनं नक्त, 
च्याचित-लब्धस्य ताटृ्मेव भोजनमयाचितं, त्रत पूजादिरूपम् | 



उपेद्ातप्रकरशम् | ९ 

उपगा प्रतिपच्छु्ग (२) मुख्या स्वादापराङ्किको । 

तदभावे तु सयाहृ-वयापिनो* परिग्टह्यताम् ॥ 

प्रातः-सङ्व-मध्या ह्ापराहाः सायमित्यमो-- 

श्रवाः पञ्चधा भागो मुष्योदि्य(दिभागतः (२) ॥ 

श्रभावे;पि प्रतिपदः सङ्न्पः प्रातरिष्यते। 

तिथित्ियामतोऽन्वाक् चत्(द) ति्यन्ते पारणं भवे¶॥ 

यामवयोद्धगामिन्यां प्रातग्व हि पारणम् {| 

व्यु सव च पूचयरूपवामयदाचरेत् ॥ 

मुख्यतिश्यन्तााये तु तिथि-गशंषोऽपि खद्यताम् (४) । 

्रद्धाधिका तु कृष्णाऽपि पूवा संपू (्-मम्भवात्॥ 

ग्टरौतवयया लकभक्रे मध्याङ्ध-व्ापिनो तिथिः। 
.. ~ -- ----~--~~------- ----------------~-~ --------~ - अयि क 

+ सायाङ़ यापिनी,--इति मु° पुस्तके पाठः। 
† त्राः, - इति पाठान्तरम् । 
¡ नास्तीदमद्धे सा° पुस्तकं 

(१९) धमतान्तरमाह गुम इति। रयो चेत्यपि बेध्यम । मुस्येतिमृचितान् 

कल्पमाद तदभावे त्विति। खच, तुनाम्यादियादिना चाम्य खानमिमतत्व॑ 

सचितम"-- इति टीकरा। 

(२) दिधा, चधा, चतुधा, पञ्चधा, पश्चदशधग, - डयते मतमरेन पश्चाङावि- 

भागाः सन्ति, तच पथुध।भगामुव्य द्व्यथः। सन्यमेतदगर स्फटी भविष्यति। 

(३) समाप्यत इति प़रघः। । 

(8) प॒त्चेविद्धेव तििमुग्या तददिधानात् | पन्थि द्वायामन्लगाये विघ्न 

सति । विन्न पव्वेविद्धायां विदितकम्माकर्ग उत्तर्विद्धायामपि तत्कर 

मिति फलिताः. 
५.) 
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परेदयुरेव तद्रा, पृचदयुना, दिनदय* ॥ 

नेभयचोभयचा र साम्य वैषम्यमित्यमो(^\)-- 

षट् पत्ता (२) षु रकीकव्याप्तौ तैवा गद्यताम् ॥ 

दिनदयेऽपि तद्ाप्नावव्याप्नौ वैकदे एतः 

सम-वयाप्नौ च व वैषम्ये लधिकेष्यताम् (२)॥ 

श्न्याङ्गसयेकभक्रस्य कालस्लद्धनमारतः 1 । 

उपवास-प्रतिनिधेस्तिथिः स्याद् पवामवत् (४) ॥ 

्रदोष-व्यापिनो नके तिथये ् निदिनदये। 

च्रयापनियवागेन यापन स्यात् स्वयोत्तरा (५) ॥ 

सौर-नक्ते तु मायाह्ृ-यापिनो(६) न प्रदोषगा । 

त न व्य = -----~ --- --~ --- ˆ ल ---=---- ~~ = ~~--~~-----~~-~--~------ 

* परेदुरोव पन्धुरेव व्याप्नििनिदये,--इति से” पुस्तके पाठटः। 

† कालम्तदनमारतः - इति पाठान्तरम् । 

{ उपवासप्रतिनिधेः खिति इति मु" पुस्तके प्राठः । 

= - --~~---~ 
=-= 4 वि 9 [क 

<~ ---*"--- ---= ~ - 

(२) पर्न धरेव मध्याङ्-वयापिरि यकः पचतः । उररेदयरेव तथे्यपरः 

दिनदयेपि ध्या -वयापनिरि्न्यः। नकस्मिनयि दिने मध्याः = परिरिद्यपरः 

किन्न दिने न सम्प -.प्याह-व्याभनिः विन्तूभवचेवांशतन्तदया्निरियन्य 

प्तः। अयञ्च पत्ता शस्य साम्य वेषम्धाभ्यां दिध, भिद्यत, हयम षट् प्ताः 

(२) तच्च व्यवस्था आह तेषु चेति । 

[३) अद्यापि चेपिच्छदः। रदे पतः समव्या्नौ चेन्वयः । 

(8) तथा चक्भक्त चय मिदं प्रधानमन्धाङ्गमपवाम-प्रतिनिधि-रूप्चेति 

(4) पर्यवद्ापि षट् पला । त्च पृत्रमरेव परदुग्व वा व्याप्तो संर 
© ६ “` ॥ हु 

याभावात् खअवशिद्टपत्तेषवक्रमेव निगगमाद व्यातिरसिव्यादिना। अशेः 
~ म न : 

द्या्घिदिविधा साम्येन वघम्येण चेत्य । | 

(६) मुस्ेतिषेषः। प्रदाघ-यातनिन्त्तत्रान्कल्प इति भावः। 



उपेद्ूतप्रकरणम् । ११ 

अयापिते तु तिथयः सौकाय्या उपवासवत् ॥ 

सोदयनिमुह्टन्तायां(२) कुयाद्ानं व्रतामि च) 

(२) उभयत्र तथाते तु ' पू चदयपतदनुठिरिः॥ 

परकै तथाल चेल; पूत्वा ग्राद्या तिथि-र्य । 

निः साम्ये चदृद्धौ च रहयलां तिथिर्न्तरा (>) 1 

श्रयं रेकदे णस्य यानौ पूर्व शद्मताम् (४) । 

एके तु मध्याङ्भ-युकरा स्याद् कभक्तवन् ॥ 

एकदे ण-सम-याप्तौ क्य प॒ वाऽन्प्ोत्तरा (५) । 

(६) कुतपाद्यपगहान्त। वाञनिराश्दिकि उत्तमा ॥ 

» उभयत्र तु साम्ये तु,- डति सा पन्ते पाठः। 

† कुतप्राद्यपसान्ते, शति सार पुनत पादः। 

(१) उदयेन सदितास््रयोमुह्ण।यम्यःभिति विग्रहः । 
(र) यत्रापि पुव्वेवत् वट् प्ताः । तच्च पुव्चरयुरेव तथालवे सशयाभावात् 

ष्यवशरि्टपत्तेष कमेग निगयमाद् उभगरत्रेति। 
(९) यदा तु पव्वद्यः सारय-चिमृह्धत्तमसम्प्् पस्द्यरेव सादय-विम्द्कत्त 

द्ाप्राति, तदा ग्राह्यतियरेदि-च्तध-साम्यानगाद्यन निगथः। तच ग्राह्य 
तिचे: चये पव्वा, साम्ये दद्धा चेतर पि वर॑नाधः| 

(४) दिनदये साद्य-चिमुद्भर-स्यएाभाव साम्य-वषम्याभ्यामैकदग-याप्र 
चात्तरत्ययः। 

(५) अच्रापि पव्ववत घट् पन्नाः । तचक्दप्रो समदयाप्रा ग्राद्धा तिच्टद्धि- 

साम्य-च्यनि णयः, ऋअवग्ि्-पर्तेष्वक्भरक्तवत् निगबरदद्ययः। “ 

(६) पाव्वगो तत्रिणयमाह कृतपान्ाति ट्र भयान्दिकरर य ग्र 
इन्धे । अङ्ाऽदमेःमुद्त्तः कृतपः। तम्य दादप्र-मृन्त्तनापराक्-समाप्निः | 
तथा च, कुतर मुद्धत-५य१ थापि मुम्ययधः। 



१२ कालमाधवे 

तदभावेऽपराहस्य वापिका खद्यतां तिथिः । 

(१) चये पृ वत्ता दद्धौ याशरषेदपराहयोः ॥ 

न ग्राद्म-तियि-गौ * दद्भि-कयावृद्-तियेस तौ । 

स्ये द््ध-तियेग्राद्या। पर-विद्धव द्धिवत् ॥ 

(२) न स्पगेदपराहो चेत्] न्वा सात्, कुतपेथा । 

वष्यरेकरे णस्य व्याप्तौ ग्राह्या मद्वतः ॥ 

(र) साम्येन चेत्; ये एववा, परा स्याद् द्भि-साम्दयोः । 

दृद्धि-माम्य-कया ग्राह्य तिथिगा नेद्धगा इह ॥ 
ति । 

दिकीयादाम्तु पवान्तास्तय्य-प्रकरणो दिता; । 
--- ----- ----~ * ~ ----~----~-~- -- -- ~क 

* न प्राह्यतिथिजो,- षति मु° पन्तके, न ग्राह्या तिलिग्तै,-रति 

सा० पक्के पाठः| 
{ साम्यात्तद्धतियग्राह्या) - इति मु° पम्तके पाठः| 
{ न स्पषरत्यपराह्ला चत,- इति सा० पम्तके पाठः। 

$ ग्राद्या-इति सा° पम्तके पाठः| 
~~~ * ~ --------~~- =-= - -----~-~ ~~~ ~~~ - --*~-~ ------------------- 

(१) ष्यचापि पन्वत् षट् पच्ताः| पव्वद्यसर्व परद्यरववा तद्याप्रा सश 

याभावः। उत्तयचापराक-याप्रा च्तय-ठदधिभ्या निगयः। उभयदिने छत्खाप- 

साहृ-वयाप्रा खभिमतायास्तियेरेद्ि-नियमेन प्राद्य-तियि-च्तयासम्भवाद्ाच 

न ग्राद्यतिधिगाविति। 

(र) दिनद्येऽपराहृस्पश्राभावे निण्यमा न स्प्रोदिति। परदिने 
कुषपसत्वादाद परद्यः कुतपारया, न नियमकश्त्यथः | मदत्वत आधिक्येन | 

(३) साम्येनकटेष्रा प्रप्रा निगयमाद साम्येन चेदिति। पृन्धव व्रोत्तरिथे- 

ठद्यादिकं न॑ नियामकं किन्ते ग्राद्यतियेगेवेत्याह इदिस(म्बेवादिना | 

(४) चतुश-प्रकरण-पएरतिपाद्यायमाह' दितीयाद्यान्त इयादिना, पव्वण्ये 

बेति निगयः इ न्तेन प्रग्येन । सामान्यात् समानत्वात् । तिथिषु इितीया- 
द्यासु। नयानिणेयः। 



उपेष्रातप्रकर णम् । १९ 

सञ्चारणोयः सामान्यात् तिथिषु प्रतिपन्नयः॥ 

कचित् कचित् विशेषोऽस्ति सेाऽयमचाभिधोयते। 

पू्दयुग्सती प्रातः परेयय॒त्वि-सु हन्तेगा ;- 

सा दितौया परेपेखा पूरविद्धा ततोऽपगा * (२) । 

र भा-टतौया पृरस्याद् ्तरा स्थाद् त्रतान्तरे ॥ 

परोद्नास्ति चेत् पूवय-विद्ध यसु तरतान्ते । 

मुह्तमाच-सत्वऽपि दिने गोरौ-त्रतं परे! । 

प्रद्धाधिकायामप्येवं गण-योग-प्रण॑सनात (२) ॥ 

* ततेान्यधया-- इति पाठान्तरम् । 

{ परष्कि नास्ति चेत्, इत मु° पुम्तके पाठः। 
{= न॑ र 1 ` त्र + | 2 

¡ 'परेदयनान्ति चेत्, इद्यादिः 'गासोत्रतं पर' - इयन्ताग्रस्यः सा" 

पुस्तके नान्त । 

(९) प्रातः मह्वत्तच्रयात्मके। परा भिन्ना; पन्नदयुस्त्रिमुद्धत्त-याधिनी 

पर द्यस्तद्यापिनी सन्वेयाऽसतीं वेव्यथः। ययम , सद्य देया का 

पन्ना, मुक्ता परा,- डति सामान्यता शिगणवम्तयापि पृन्यद्यः चिमुष्टत्त- 

व्यापित्वस्व छष्णा पन्या, नाचेत् पर्व, यद् परग्दिचपि चिभृङ्कत्त-न्युना 

नाम्येव वा तदापि पन्नव। ण्व परदि4 चिमृद्ध्व्यापित्वरव मुक्ता परा 

यदि पर{द्न ततानना नाम््यव वा, तदा मापि पृन्यवति। 

(र) परे दिने,- इव्यन्वयः। 'महटत्तसात्रति पुव्यविद्धः-विषयम्' इति 

टीका । परिनि मृद्धत्तमाच्र-मच्यपौययन्ये। त तु वर्ति) मृह्णपमाच्रति 

मतान्तरं न तु ग्रखक्ुमतं तन्मत सरिमृष्ठणाद्ररत्रति। | स्व्यामिद् 

टीक्रा्ां विम्तरेलोक्त तत्रव द्रष्ट्यम् | (खद्धाधिकायाम्ति तु पु्यदिनै 

चटिक्षाचयेत्तर प्रडत्त-विघयं तद् * तस्याः गवग्टात्वुपि दिक्ि-विद्रात्वा- 

भावेन पमावत् गुद्धवात्- इति टीका । ग्या गणमतिन्तसिधि 

चतुर्थ | 



१४ कालमाधवे 

चतुर्थो तु परोपोय्या(९) गणनाथ-तरतेख तु- 

मध्याङ्ृ-यापिनौ पृज्या तदनाग-चतुच्येपि ॥ 

(२) परेदयुरेव मधाङ-याप्री विन्नख सेत्तरा । 

श्रन्यया पूविद्धैव माट-योग-प्रशस्ितः॥ 

(र) पुत्दुरेव तद्धार परवा सपै-प्रिवा तिथिः । 

नचेत्, मपस्य पञ्चम्या योगोऽत्यन्ते प्रशस्यते ॥ 

(४) गोथाः प्रद्ध-जयाऽयम्त् नाग-विद्धा निपिष्यते । 

सवेव पञ्चमौ"प्॒ा याह्या खन्द्त्रते परा (५) ॥ 

नाग-विद्धा स्न्द-षष्टो सा निषिद्धा व्रतान्ते । 

उत्तरम्या श्रलाभ तु नाग-दरिद्धव" खद्यताम॥ 
च्न्----- ~ ----- - ~ ~ ~~ - -- ¬+ ~ ~ = = ~ ----- --- 

" नागविद्धा, - दति सा° पत्तकरे पाठः| 
"~~~ ~~ ~ ~ = ~ ~ - न ॐ ह --- - -~~~ ~~~“ ~ ~~, ~~~ -----~~-~- 

(१) उपोष्येति वदिककम्मनानापलच्तणम् । यञ्च निगय गणेश- 
नाग-गेारी.त्रतापवास-पजाईन्य-विषयः। 

(२) गणप्रात्रते विषघमाह पर्दयरेवेति। विघ्न विच्नेगः गणेश इव्यथः । 

च्मन्यथया अन्य चतु पच्य । अखतरापि पन्वत् घट पत्ता द्वयाः । माता 

माद्-रेवताका टया । मध्याङ्व्याप्निश्वातच सपग-मध्याङ्-व्याभ्िरेकदेश- 

व्यात्नि-पत्तेऽधिक-वयापिखति दविधा वाद्या । 

(३) नागब्रते विशेषमाह पर्॑दयरेञेति । तद्याप्री प्राग्वत् दिधा 
मध्याङ-बयाप्ता। नाचेदिति अन्य चतु५ परच्तेय्विव्यथः। अत्रापि पन्वत् 

घट पत्ताः। सपस्य सपद वतचतुाः | 
(४) गारीत्रते विशेषमाह गायथा इति | व्रते इति रेष । गुद्धज्येति 

` वद्ध्रीहिः, हतीया-युतेव्यधः | सच हेतुः नागविद्धति। यत ड्ूद्ाि 
(५) परेति सापि चिमद्भत्त चतुर्थी-वध परदिने चिमद्भततं सत्वे. २ न्धा 

तु पूरन्यवेति ह्ेमाद्धः। उपवासे पन्वा तदन्यकम्ममु परेद्यपि परतान्तर् 

सर्वा । स्वा छष्णा पन्वा मुक्ता परेति गाडाः। 



उपो द्वातप्रकरणम् । ९५ 

विना दादश-नारीभिनाग-वेधो न दोषकृत् 1) । 

सप्तमो पूत-विद्धव त्रतु निखिलेष्वपि ॥ 

श्रलभ* पूव-विद्धायाः पर विद्धंवां गद्यताम्। 

व्रतमाचषटमौ कृष्णा पवा, प्रपक्राऽटमो परा ॥ 

दूषष्टमो तु गरुक्राऽपि पव-बद्धा विधौयते । 

पक्त -दयेऽप्यत्तरव शिव-शक्ति-मो व (२) ॥ 

वयेटचत-योगे पूवाऽपि याया ज्यष्टा-त्रे तिथिः । 

मध्याङ्भादू धतत चत् परेद्युः सा प्रशस्यते ॥ 

जयेष्ठकत-भानुवारभ्यां युक्ताषटम्यतिदूनभा (३) । 

जयन्यास्ये व्रतं भिन्नं छृष्ण-जन्मा्मो-त्रतात् ॥ 

प्रपद्धा च सत्तमो-विद्धव्यवं जन्मा्मौ दिघा। 

* श्यभाने, -- डति टीका सम्मतः पाठः| 

† पःविद्ापि- र्ति सा° पुम्तके पाठः| 

† पूर्वव रति मद्राटतपाः। 
९ येगोऽद्मयाः मुदुलभ, रि मा० पुन्तकर पाटः 

(१) घगम्रह्र -पश्चमी-विद्धायाण्व व्रज्यत न चिम्हृत-विद्वाय्ाः,-ति 

भावः| खगश्चु षगमहत्त 4 गी-विद्ध-निषधोगतकमक्ताटि व्यतिरिक्त विषयः) 

इति दहेमादिः। तदपि पख(-नण्व मध्याङटि-व्याप्रा दद्ययमिति टीक्रा। 
(२) मिलित-गिव-प्रक्ि-द्वश्यत्रत नवमौश्यन तरद्यः। 

(8) पर्टाग्व कऋच्तयागे पर्व, धृव्चद्युग्व तद्याग पन्ा। भ च नत्त 

यागा यदि परदिने मध्याङ्धादृदमप्यनवत्तत, तदापग्व। यद भान्वार- 

येागोभवति, तदा कच्तभानवास्यागनव (निगय दति भावः। 



९.६ कालमाधवे 

सप्तमौ सेत् निभौथात् प्राक् विद्धा, परद्धाऽन्यथा भवेत् (१) ॥ 

प्द्धायां नासि सन्ददोविद्धा च विविधेथते ;-- 

निगौय-योगः पुवदुः परेययुवा दयोरुत * (२) ॥ 

एव प्रथमे पक्त परेवोन्तर-पक्त्योः । 

श्रमो रोरिणो-युक्ता जयन्तो, मा चतुविधा ;- 

प्रणद्धा परएद्ध धिकेत्येवं विद्धा विद्धूाधिकेति च (र) । 

(४) प्रद्धयामपि विद्धायां न समावयोत्तरा तिथिः ॥ 

(१) प्द्धाधिकायां † योगश्देकस्िन् † वा दिनद्रये। 

+ प्रे द्यन्वीभयारत, -- दति मु° पस्तक्रे पाठः। 

‡† मुद्धाधिक्राया,- इति मेा° पुर्तरक्रे पाठः| 

† यागः स्यारेकस्िन्+- इति पाठान्तरम् । 

~ ~-~----~--~---- 

(९) यद्यप्यन्यत्र दिवा नेध उक्त तथापि जन्माद्ट्म्यां राच्चि-बेधोऽपि । 

स च राचि-बेधस्तया सम्पद्यते, यदि स्ग्यान्तात्तर निष्यधादन्वाक् कियव्यपि 

सप्तमी स्यात् , नेचेदष्टमी शुद्धव भवतोति भावः। 

(२) उतेति निपाता वा-श्ब्दाय ब्रर्यः। पुन्बदयु परेद्यरि द्भयचा- 

वधारगं बाध्यम् । 

(३) या पन्य-दिने सप्तमी-यागमप्राप्ता सती तचचव प्ररिसमाप्यते, सा$ष्टमी 

शुद्धा । यातु प॒न्वेदिने सम्पूण सतौ पर टदिनेऽपोषर्चिःसरति सा श्ुद्धाधिक्रा। 

या पनः सप्रमी-यक्तापि पव्यदिनि ण्व परिममाप्यते, साविदडधा। यातु 

पन्मदिने सप्तमी विद्धा सती पर दिनेऽपि निःसस्पिःसा विद्धाधिकैि विवेक्रः। 

(४) अन मुद्धायां विद्धग्राचचोत्तरतियेः सम्भावनव नास्तोयाडइ गुढा- 

“ यामिति। । 

(५) दितीयपक्स्य सनिगेयमवान्तरभरमादं गुद्धादिकायामिति। 

यागतो रह्िणयेगः। रकयेगे, रकम्य दिनस्य रिणी-येगे । दियेगे 

इथयेार्दिनये रादहिणी-यगे। 



उपेद्वातप्रकरवम् । १ 

नेक-यो गेऽस्ि सन्देष्ो दि-योगे प्रथम दिनम् ॥ 

सदा निगो पश्चादरघयत्तमोमध्यमोऽधमः । 

योगस्तिघाऽपि पुवद्युः ं पूणाद् पोषणम् (१) ॥ 

(२) विद्धाधिकायामप्येक-दिन-योगे* स गद्यताम्। 

दइयोयोागस्तिधा भिन्नो निभौये टत्ति-भेदतः॥ 

द) तदृन्तिदिनएकस्िन् उभयोनाभयोरिति । 

एकस्मिसेत् तदिनं स्यात् पच्योरन्ययोः परम् † ॥ 

(४) बधे सामे जयन्तो चत् वार सा;तिफलप्रदा ¡ । 

तिथ्यत्तयोदयोरन्तउत्तम पारणं भवेत् ॥ 

* दिने येगे,- इति मु° पुस्तके पाठः| 

† परा, इति मु° पुस्तके पाठः। 

¡ सति फलप्रदाः--मु° पम्तके पाठः। 

+ ~~ + ~~~ ~~ अ--~ ~ -------- ~ १ ८ वीवो 

(१) शुद्धाधिकायां सदा अहेगाचे, यथात् पृव्यदिनें मूम्धादयमारभ्य 
प्रहत्तो नच्तन्नयेशः परेद्यरुदग्रपय्यन्तमनवत्तमान उत्तमः। निण्री्रं यदध 
सचे, निग्रोथमारन्य प्रवत्तो नध्यमः। पञःनिण्रायादृद्धं प्रवषो$धमः। 

रते च्रये{यि पत्ताः फल-तारतम्बायवापय्रज्यन्ते। उपव।सन्त सन्व 

परन्यदिनरवव्य५ः । 
(र) चतुथपत्तस्यावान्तस्भद् सनिगयमादहइ विदाधिकराय्ाभिति। स 

एकदिनयागः। ५ 

(३) निग्र वत्तिभेदतः,-- इश्रतद्याचष्ट तद्वत्तिग्व्यिदिना | एकस्मिन् 

दिनं पन्वच्व परत्व वा दिनि, तदिरषरात ररद्गांयागः। पर् 

परदिनिम। " 
(४) व्रार-विगरेष-यागस्त् पनाधिक्याय ननु निगयायेया बधे डति। 

बधे'सामे वारे इयनचयः। 
8! 



१ कालमाधवै 

एकसखान्ते मधम सादु सवान्तेऽधम् सतम् (६) । 

यक्षिन् वधं जयन्याख्यो योगो* जन्मा्टमौ तदा ॥ 

श्रन्तभ्रता जयन्यां सादृ -योग-प्रशसितः(२) । 

नवमो पुद-विद्धैव पक्षयोरुभयोरपि ॥ 

मथ्याङ्े रामनवमौ पनवेसु-समन्विता (र),- 
ग्राह्या, नैवामी -युक्रा सनद्वाऽपि वष्एरः 

छष्णा पुवोत्तरा प्रका दशम्येवं यतखिता । 

जयन्तौ -तरतवननित्यं काम्य चैकादगनो-त्रतम् ॥ 

श्ररुणोदय-वेधोऽच वेधः खव्यादये तया (४) । 
उक्रौ दौ दमौ -वेधौ पेष्एव-सात्तयोः क्रमात् ॥ 

* जयन््याख्ययेगेा,--इति सा ° पुस्तके पाठः| 

(१) परजापवासजागरणरूप उत्सवः । तदन्ते तत्हमाप्नौ दितीयदिने प्रात 
धाते स्यथः । 

(र) यदाप्युक्तनिणयानसारेण जन्माट्मी पएव्वेदिने जयन्ती परदिने, तदा 
पूव्व-निणयमुपेच्धालभ्ययाग-वशात् परदिनणव ॒तदनष्ानमिति टीका 
राहिण्यद्टम्यो यागाभावे तु जन्माद्मीत्रतमेवानष्ेयमिति वेध्यम् | 

(३) मध्याङ्ाऽतच पञ्चधा विभागन | विधा विभगेनेति केचित । अष्म 
सुद्धत्तरवाध्न भध्याङः रष्णाट्म्या मध्यराच्रवदिद्यपरे । तथा च रामनवमी 
मध्याङ्-यापिनी याह्या, दिन्दये मध्याङ्-याप्रौ तदब्ाप्नौ तदेक-देश- 
दयाप्तौ वा पुनव्वे-युता, दिन-दये पुनर्न्सु. येगे मध्या तद्योगवती, दिन- 
इयेपि मध्याङ़्े तद्योगे मध्याः विदय तद्योगे वा सु्न्मथायागे वा उत्तरे. 
वेति टीका-लम्मता यवसा । | 

(४) उदण्त् प्राक् चतखो नाडिका खरुणोदयः। तच्च दश्मी-प्रवेशे;रणो 
दय-वेधः, एथादये तत्प्रवेणे खादयवेध इति विवेकः । ' 



उपेहातप्रकरशम् । १९ 

कला-काष्टादि-वधोऽपि याद्नोऽज जिसुह्हन्तेवत्। 

वेखानषाद्यागमेक्ररौर्ता प्राप्नोहि वैष्णवः (२) ॥ 

विद्धा त्याज्या परेष्णवेन प्रद्धाऽयापिक्य-सम्भवे (२) । 

(३) एकादशो दादश वाऽधिका चेत् त्यज्यतां दिनम्- 

वं, गां त्तरं स्यादेष ्रेषएव-निणंयः ॥ 

एकादणे दादशौचेच्यभयं बधते यदा । 

तदा ू मव-दिनं त्याज्यं स्तेयं परं दिनम्॥ 

(४)एकादशेमाच-टद्धौ गदि-यत्यो व्ेवभ्यितिः;- 

उपेया खहिभिः पूत्वा यतिभिस्हत्तरा तिथिः ॥ 

टादशेमाच-दद्धौ त॒ प्रद्धा-ग्द्धि यवस्यिते ;- 

द्धा पवात्तरा विद्धा स्मात-निणय रदृ शः ॥ 

(पखरवणेन युता चेच्याद्रादभौ सा दि वैष्र ;- 
खमार्तश्चापोषणोया म्याच्यजदेकादभों तदा ॥ 

== ~~~ --="~~~---------* ~~ ~ --------- ~ 

(१) च्यादिना नारद-पश्चराच्रादि। षिः प्रसिद्धो। तेनाप्रसिड बैषावे।ऽपि 

ागवतास्यः सूचितः । यद्यपि स समात्तंरव, तयापि तेनारुणोदय विडाऽपि 

सव्वधा व्यान्येति सूचन-फलम् इति टीक्षा। 
(२) चापि (याज्या, स्यनघङ्कः | 
(8) चाधिकं ध्या रकादग्ोति। खतकरादष्ी हादग्ीति इयं 

सावधारणं तन्माचमधिकमिव्यथेः। वा-ग्रव्दनाभयाधिकय-संग्रहः। चाधि 
क्यदा् दितोयदिने निःसरणमात्रं बाध्यम् । पृवमिति पुन्वेत्रान्वयि । 

(9) समात्तं प्रति निगेयम।ह, ^ एकादश्नौ! दइयादिना, ‹ स्माप्तनिगय 
श्ट्शः'--रन्तेन। ववस्थितिख्ोत्तरान स्पर्ोरृता। रवं परच। 

(५) यचोक्त निणयस्यापवादमादह खवणेनति। यदा दादश्यामेव श्रवण 
नत्त, तदः गुदेकादशीमपि क्ता दादश्यामेवोपवासेदि्यः। 



। १, कालमाधवै 

उपवास-त्रतादन्य-त्रते साद्धं-सुहन्तेकैः । 

प्रमिद् शमो-विद्धामेतामेकाद भं त्यजेत् । 

(२,द्रादभो पू-विद्धेव तरतेषु निषिलेष्वपि ॥ 

(९ चयोदश पूवा परा छृष्णा योद" । 

श्रनामे साऽपि वव, पराऽनङ्-योद शो! ॥ 

या प्रकरा ग्यद्यते पूवा, गटद्यतां साऽऽपराल्लिकंगे द) । 

(४)चत्दं गवत्तरा परएकरा पवा रृष्णा चतुदंशे ॥ 
उदय दिमुह्न्ताऽपि! ग्राद्माऽनन्त-व्रते तिथिः ॥ 

(धप्रकाऽपि राचि-युक्रा स्याचेच-श्रावण-मासयोः । 
(दग्रा साऽपि पवेव यदिस्यादापराह्कंे ॥ 

----~- ~~ ~~ “~----=--~ ~~ ~~~ 

> कषाचयोदग्ी,-- दशति का० पम्तके पाठः। 

† पव्वाऽनङ्त्योटणशो, इति म सा° परस्तकयोः पाटः। 

{ चिमहत्तापि;) इति म्° काण पुस्तकयोः पाठः| 
तः -- -- 

(९) दादण्यां निणवमाष् दादशौति । 

(र) श्र्ोदश्यां निणयमादइ युक । परदिने चिमह्करालामे छण 

चयोदश्यपि पूजव सन्वकम्मषु प्राह्यः। परति “मागश्ीषगुक्घचयोदशो 
प्ररविद्धवेव्य्थः। पव्वानङ्गग्यपाठः'- इति टीक्रा। 

३)या शुक्ला चयोदशो पन्वा प्राद्यतवेनाक्ता, सान सायाङमाघ्रया- 
पपिनी। किन्त्व।पसङ्िकौय्ः। 

(8) चतुद प्यं निणवमाद चतुद णीति । “उपवासभिन्नविषयभिदम्" - 

हति ट।का। विेषमाह उदये इति । दिमृह्वततापीद्यपिना विमुद्त्तदि 
प्ररिग्रहः “विमद्नत्तपीत्यपपाठः'"- इति टीका । 

(५) दमनक-पविच्रारोहगंयोनिगेयमाह सुक्तापीति। पुन्न वेद्यः । 

(६) सद्रदवन्योपवासे निणयमाह सक्ता सन्वपीति। यपिभिन्नकमे 
सव्वाशुक्तप.चधः। अपिना कृष्णापरिम्रदहः। यदिम्यात्-इव्यनेनापराङ्ञ- 

$लामे पराऽपाति दचितम. । | 

-----------------~-------- 



उपे द्रातप्रकरणम् । ४५३ 

(प्रदोषे वा निभ्रौयेवा इयोवा याऽसि सा भवेत् ;- 

शिवराि-त्रते, तच इयोः सत्ता प्रशस्यते ॥ 

तदभावे निभोरेक-व्याप्नाऽपि परिद्यताम्* । 

तस्याख्ामभ्भवे याद्या प्रदोष-व्यापिनौ तिः ॥ 

तिश्यन्ते पारणं याम-तरयादवाक् समापने (२) । 

श्रन्यथा पारणं प्रातरन्य-तिश्यपवामवत् ॥ 

र)पव-विद्धेव सावचौ-त्रते पञ्चदणो किथयः। 

नाद्ोऽष्टादग्र तस्य स्वश्च परेऽहनि 

ब्रतान्तराणि सराणि परेऽहन्येव सवंद्ा(४) । 

श्राद्धऽपगाह-कालौ नोद श श्राग्दिकवन््रतः॥ 

-- ~ ~ -~ ~~ ~ ~ - -~ --- ~~ -- ~ -- - - -------~ ~ ~ 9 ~-9 (ण 

न ^~ > ॥ 1 { 

> तदभावे रिग़ार्व व्यापिनी दद्यां तिथिः, - इति पाठान्तरम् । 

† स्ययेत्तच्- इति सु° काण पुस्तकयोः पाठः| 

(१) शिवराचा निगयमाह प्रदोधवेति। सा शिवसा्ित्रते भवेदि्य- 
म्बयः। प्रदोषवेत्यादि विकन्यत्रयम्य द्यवश्यितत्वं द्राति तत्र्यादिना। 

(र) यामच्रयादन्याक्र् चतुदश्याः समापन सपि डति ग्रुषः। 

(३) पञ्चदश्यां निग्यमा द पव्वेविद्धबति | पश्चदप्रचाचमुक्तारुषा च। 

चेदिति पन्व॑चरान्वयि। स्यपि पृन्मदिने चुद्श्या अष्टाद्ग्र नाश्यः सन्ति 

तथापि पव्धविद्धवत्यथः। रखवकार-वयवच्छद्यमादह न पर {द्रनीति। पाठान्तरे 

तु तच पृव्यदिमे भूतम्याण्मादश्न।द्यः सत्ति चेत्, तदा प ईनि व्रत न।|तच्र 

परन्मविडा ग्राद्धेययः सादइजिकः | टीकाथयान्ते, “तत्र पर हेनाति पाठेपि 

तस्मिन् परे उतकट पुककूप्दनि, त्स्यताः स्य॒यद्यपि"- इति कष्ट 
कल्नःनया व्यास्यातम्। 

` (४ सन्यौणि उपवासादीनि । सन्बदा ताटृशवेधं सति खसति च । 



१, कालमाधवे 

दिन-दयेऽणेक-देभे टन्तौ* ग्राह्यो महत्ततः । 

तन्यलं चेदेक-द ग षये पूवाऽन्यथोन्तरः(९) ॥ 

रुस्र-यप्री दयोरङ्ो रुत्तरसिथि-टद्वितः(२) । 

(र)मान्यनग्नि-यवष्या-स्यान्न स्ाचेदपराहयोः। ॥ 

पु्ययुः साप्निकः कुयथादुत्तरेदुरनम्रिकः| । 

(४)पव-प्रतिपदोः सन्धिमध्ये वा ततः पुरा ॥ 

श्रचाघानं पव-दिने यागः मसि-दिने भवेत् । 
ऊ मध्यात: सन्धावन्वाधानन्त् ¢ तददिने ॥ 

दृष्टिं परदिने कुश्यादन्योवाजसनेयिनः । 

यम्तु वाजमनयौ स्यात् तस्य ससि-दिनात्पुरा ॥ 

न क्रायन्वादितिः। किन्त सदा सषसि-दिने हि सा । 
~~~ नाक 

+ दिनदयेष्ेकदेशटनत्तो,--इति का० पुम्तके पाठः। 

† नचेत् स्यादपराङ्योः,-इति का० प॒न्तके पाठः| 
† निरभिक्ः--इति का° पुस्तके पाठः। 
९ वन्वाधानं दि,- इति सा ° पुस्तके पाठः। 
॥ काप्यन्वादितिः-- इति भु° पुष्तके पाठः| 
4 सन्धिदिने तु साः-दइति पाठान्तरम् | 

(१) अन्यथा इयम्य ठद्धिसाम्ययेरियथंः। अत्र त्यादिकं ग्राह्यतिधे- 
रेव बोध्यम्| 

(२) त्र साम्बत्तययेरसम्भकैत् तिथिटदित इ्यक्तम। 
(8) खपरादृदयास्पर खद्दिकादिरेषमाह साग््यनप्मोति। सेवाधि 

कारिभेरेन यवसा प्ररादन स्पण्टीक्षता। 
(४) इष्टौ पन्नेनियंयमाह पर्व॑द्यादिना निग॑व यन्तेन -यसयेन । § 



उपिह्वात-प्रकरणशम् । ९९ 

(१) ससित सङ्गवादृष् प्राक् पव्यावतेनाद्रवेः* ॥ 

सा पौर्ममासौ विन्ञेया सद्यस्काल-विधौ। तिथिः । 

(रद्ध प्रतिपदो चाऽस्ति तदधं पवेणि कपित्॥ 

चयस्याङ्क तया हित्वा ससिनिंश्षौ यतां सदा । 

(रबोधायन-मते दभ-शराद्धं चेटिवििष्यते ॥ 

(४)द्ितीया चिसुद्हते चेत् प्रतिपद्यापराहिक । 

~. ---~-~-----~--~ 
~. -- -, -~ ----~ -~--~~-~---~---~~ ~ ~ = ~ ~ 

# प्राक चेदावर्सनाद्रवेः+- दति का० सण प्स्तकयोः पाठः| 

† सदयः कालविधो,- इति सु° पुस्तके पाठः। 

] तिप्त स्ति सा° पुस्तके पाठ 

< प्रतिपचापराह्िकी,- ति काण मु पस्तक्याः पाठः। 

--- .---------- ----~-~ = 
~ ~ ~ ~~~ 

(२) परणिमायां विषमा सन्धिश्वदिति । सङ्वः पञ्चधा विभक्तदिनस्य 

{दिदीयाभागः। पय्यावत्तनमङोऽदममुदहनत्त | 

(२) प्रसिडसन्धिनिरासाय त्रिशषनाह ठद्धिग्ति। यदा घटिकान्यने 

मध्याड परव्वसमाप्तिः पर्युखख घटिका-चतुदय-ठडधि-वशात् मध्याङादुद्धु 

घटिकाचयं प्रतिपदन्दप्त्तः, तदा घटिक्रा-चतुषय-टद्धरद्धम्य घटिक्रादयम्य 

पर्नणि प्रच्तेपे एव्वदयमध्याङादृ द्धनपि घटिक्रामात्र पव्वानरत्ति नभ्यते | 

ततश तच्च सन्धिदिन<न्वाधान पर द्यग््छिरिति फलितम् | ग्य पन्वममाग्य 

नसारेण सन्धिनिणयतु तच सन्धिदिन इखि: तत्पव्य-टिन$न्वाधानमिति 

प्राघ्रोति। रवं यच पुव्वेदिनं मध्याङ्त्पस्ता घटिक्रामाचर पन्नदततिः परदिने 

च घटिका चतुद्यं प्रतिपदुपच्तयः, तत्र च्तयाद्म् घ।टक्राद यस्य प्रव्यणि 

प्रद्तपे मध्याङकात् पुन्यघटि कात मगज्धिभवतति। तच खाभाविकसन्ध्यनमागेग 

सन्धिदिनेऽन्वाधानं परदिनेचेष्िः प्राप्नोति, चयप्रचपं तु सन्धिदिनि ददि 

ए्वदिन च्न्धाधान्मिति विश्षः। $ 

(३) आञखलायनमतेन निर्गाय को धायनमतेन नियमा बौ धायनेति। 

चोभिद्रक्रमः आदम खत्यः। 

(४) तदुक्तिमेष प्रठति दवितीयति। या प्रतिपत् खापराङिकी, तते 



द. कालमाधवे 

्रनवाधानं चतुर्दश्यां दे खल्पेऽपि वतयेत् ॥ 

दभ-श्रादधं तथा काचमिति बौधायनो; तरवोत्* । 

दृश्चादि विकृतिः सवा परव्ेवेति निएयः(९) ॥ 

(२)पञ्चमे तु प्रकरणे पवोद्ध भादि-निणयः । 

उत्तरा द्धः कालभेदात् कर्म-भेदोपद शनम् ॥ 

(रोयस्िन्रस्तमिय।द्वानसन्रचचसुपोषणे ; - 

मुख्य, तस्यासम्भवे त् ग्रहौतय निभो ययुक ॥ 

उपवासे यदुं स्यात् तद्धि नक्तैक-भक्रयोः(४) । 

उदये चिमुदधनतस्थ नक्तं व्रत-दानयोः ॥ 

दिन-दये तथावे त॒ पृ स्ादलव्तः(४)। 
_ _.---~ --जनम्यनयकककण-->-- 

~ ^ ~ 
॥ि 

_------------~-~~--- ~~ -~ -------~ - ~ “~ ---------------~
-------~-- 

+ बौ धायनेदितम्+-- इति सा° पुस्तके प्राठः | 

† क््मतेदापदेशनम्, - इति मु° का० पुत्तकयाः पाठः । 

क न 

दितीया यदि रप्योम्तात् प्राक् चिमृद्धती, तदा सा प्रतिपत् ष्ियोग्या न, 

किन्त ततः पुत्येदिनमेव । अतर वा इ अन्वाधानमिति । 

(१) दद्धिर्दशपोगेमासेष्िः। आदिना पमुसेमौ एते । खतत् सव्व 

प्रतिः, वि्घतयस्त॒ ““रेन्रा्मे कादशकपालं निन्ब॑पेत्"--द्यादिना 

विदिताः, 
> 

(२) पञ्चमप्रकरणपरतिपादा यमः पर्चनेलिति ! प्व पन्येभागे । भ 

नक्तम् । च्यादिना योग-करण वार् परिग्रहः । उत्तया्धं उत्तरभागे काल- 

वि्र्ेण कम्म विपरैषनिरूपणगि्ययः । सं्रान्त्यादिनिरूपणमिति वावत् । 

(द) नच्घचनिगधमाह यस्िच्निति 1 मृव्यनिपि पत्वान्वयि । 

(४) तथा च ना तियिवत् मथ्याङ्प्रदोघव्या्या निणंय इति भावः। 

(४) संपूण राच व्ापित्व दलन वे!ध्यम् । 



। कै # 

उपोट्वातप्रकर म् । १५ 

श्रवणं त्रूत्तरं(\) ग्राद्यमुपाकरण-कमेणि ॥ 

पिद्य तु तिथिवत्स॒वा नच्तचश्य विनिणएयः । 

(२) ̀  पव स्थाद् पवासादावुन्तरौ व्रत-दानयोः॥ 

योग, श्राद्धे कम-काल-याप्तम्तु परिग्टद्मताम् । 

(र)करणं यदिने तत्त या, रात्रौ यदा, तदा ;- 

दिनदयैकभक्राभ्यामां -उपवामः प्रसिष्यति । 

वारेषु संश्रयाभावात् ग्रदौतव्य यथास्थितम् ॥ 

(ध)श्रासन्न-नादयः मंकरान्ते पण्याः सानादि-कममम् । 

चरे तु{ ककंटे पवा मकरे विंशतिः पगा ॥ 

वन्तमाने तुला-मेषे नाद्यम्तभयतोदभ । 

* पन्धम्यात्, -दयारभ्य, प्रददोषा न विद्यत,--द्यनाग्रन्यः सो 

पस्तके भदः 
 दिनदयकभक्तायाम्, - दति मु" पस्तकरे पाठः| 
[ चरेषु, इति मु पुस्तके पाठः। 

ॐ ~~. ~~ -~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~ 

(१) उत्तर धनिष्ायुक्तम् । 
(र्) येगे निगेयमाद पृन्वः स्यादिति । पृत्वः पबे दिन-संबन्धी । च्ादिना 

क्तं कभक्त-परि ग्रहः | याग डति सन्त्र विग्रेष्यतयान्वति। 

(द) करणो निगग्रमाद करगमिति | कर्णस्य पिच्च द्र्मितत्यात् दिनदय 

च्याप्यसम्भवेन मन्द दाभावात् यदिन कृरगं तदि उपवासः। यदा तु 

सायं सन्थामारभ्य प्रदत्तं करं परेदयः सच्ादयात् प्रागेव पर्सिमाप्यत, 

तद्ा पव्वात्तस्यादिनयारकभक्ताभ्यामुपवाम-मिदधिग्ति समुदायः | 

(8) संक्रान्ता सामान्यता निगुव्रमाद आनव्रेति । विश्र॑षूतः तद्धिगय- 

माह चर इति । चरे चरराग्रा मेष-कंकंट-नुना-मक्गग-रूपे । “चर-स्थिर- 

दयासकनामधेया मेषादयाऽमी क्रमशः प्रदिद्धाः .-स्युततः। 
4 



#५। कालमाधवै 

षभादौ स्थिरे पएण्धाः प्राक् पश्चादपि षोड़श ॥ 
मिथनादौ दि-खभापे(९) उत्तराः षषठि-नाडिकाः । 

श्रहः-सक्रमण राचावनष्टान-निषधतः ;- 
५9 

उक्तौ कालो व्यञम्याणौ तदत्" पृपञ्िमो (९) । 
१ [३ [ १ ९, 

रात्रौ संक्रमणे भाने रिनाद्ध' स्ञान-दानयोः ॥ 

श्रद्धगात्रादधम्तस्मिन् मध्याङ्धस्योपरि क्रिया । 

ऊद्धं संक्रमणे चोध्वै उदयात् प्रदर-दयम्(द) । 

पृण चेदधगावे तु यदा संक्रमते रविः। 

प्ाहदिन-दयं पुषं मुक्ता मकर-ककंटौ ॥ 

ककटे मकरे राचावष्याचारादनुष्टितिः। (४) । 

(भपणिमा-प्रतिपत्-सन्धो राजनः समूणं-मण्डलम्;-- 

ग्रसते चन्द्रमकंञ्च पव-प्रतिपदन्तरे ॥ 
~~~ ~ ----~ ~~ -~-----~-~- ~ --------------~-~-----~-~--~--~- ह 

* तद्वलात्,- इति का० पस्तके पाठः। 
† राता यधाचासादन्ितिः,-- इति पाठान्तस्म्। 

~~~ ~~ - ~~~ -~ ---~~-न ~ ~= - --- 

(१) दिःखभावे द्यात्मके रागा | 

(२) “उक्ता पन्व-पखिमा काला यवयस्थाप्या विरुडतया द्यद्ययेनान- 

ुयत्वेनाश्यगीया”- इति टीका । 

(९) अद्वराचात् परतः संक्रमग परदिने उदयादृद्धं प्रहुरदयमिर्थः। 
(8) शिद््मचारान्सारणानषरानम्व्ियः। तच, राचावयन्-संक्रमे राचा- 

वेव पव्वापर-भावेन सखानादि-क्रियति प्राच्य-शिद्ाचारः। राचा कर्वटसं- 
क्रान्ता पुन्बेनेव दिनं, मकर-सक्रान्ता तु परमेव दिनं ग्राह्यमिति दाति 
गाद्य-श्ि्ाचारः। तथाच ग््ाचारादुभय प्रमाणमिति भावः 

(५) प्रग-निगयमादह पणिमेति | पणिमा-प्रतिपत-सन्धा चन्द्र; पव्वे- 

प्रतिपत्-सन्धा श्य राङग्रसते स्यथः। पव्वं खमावस्या। 



उपेद्रातप्रकस्यम् | २ 

गरस्यमाने भवेत-सख्रानं ग्रसते दमाविधोयते ॥ 

मुच्यमाने भकेद्ानं मुक्तं सानं विधौयते । 

खय्य-ग्रदे तु नाग्रौयात् पुव याम-चतषटयम्॥ 

चन्द्र-ग्रह तु यामास्तीन् बाल-दद्ातुरविना । 

(र।श्रपराल्न न मध्याङ्धे मध्यङ्धन तु सङ्वें;- 

भुश्जौत, सङ्गवे चेन् स्यात् न पूवं भुजिमाचरेत् । 
यस्तोदये विधोः पुवं नादभाजन माचरेत् ॥ 
ग्रस्त वेवास्तमान्च रवोन्टू परापरे यदि 

(₹)तयोः परेदयरूदय स्रालाऽभ्यवदहरे न्नर: ॥ 
चरयोदश्यादितोवन्यं दिनानां नवकं रवम् । 

मलेषु ममस्तषु ग्रदणे चन््र-सव्ययोः ॥ 

(र)द्रादण्धादि*स्तनौयान्तो वध दृन्दु-य सुतः । 

एकादश्ादिकः मौरे चतु्थन्तः प्रकी त्तितः ॥ 

खण्ड-ग्रद तयोः प्राक्रमुभयत्र दिन-दयम्! । 

निलय नैमिन्तिके जप्य रोम-यज्ञ-क्रियाम् च॥ 
„+ = ~ न न न न~ न ० ~ - --- ~~~ ˆ ~~~ ~~~ 

+ द्ादशादि,-द्ति मु पुस्तकं पाठः| 

† दिनच्रयम्-- डति का पुस््रकं पाटः। 

~~ 

(९) वालढद्धातुर-विषय भाजन-व्यवस्थामाद् अपराङ्क इति । पष्चधा 
विभक्त दिनष्य यस्मिन् भागे प्रण, तद्वित -पृव्यभागं “भाजनमेषां 

नेः । 
(२) तदा,-इयादिः। अभ्यवहार भाजनम्। 
(द) ग्रहयो ्ेध-निण्यमाह ददश्यादिरद्यादिना। 



१८ कालमाधवे 

उपाकमंणि चो तसं ग्रद-दोषो न विद्यते । 

तमेव निणेयं * शास्त-न्यायाभ्यां कतुसुद्यमः॥ 

नन्, नाममुद्यमः सफलः, कालस्य गगन-कुसुमायमानवान् । तदे- 

तत्पर म-रदस्यमभि जानानः कपिल-महामु निखत्वानि(९) विवेक्कामः 

कालमुपेच्छान्यान्यव पञ्चुविंशति-त्वानि विविवेच.- 

“मुल -ग्ररतिर विरुनिमदराद्याः प्रहदि-विकृतयः सप्त । 

घोटुगरकश्च विकारो न प्रति नं विहृतिः परषः(२)- दति । 
नपेतेश्वे्र तत्वेषु काल खान्तभावो मुनिना विवरितः.--दति 

शङ्कनौयम्। वत्वदभिमतस्य कालस्य यथोक्त पञ्च विंश्रति-तत्वानाच्च 

परस्पर मत्यन्तविलचणलात्। तथा दि, चिर-रिप्रादि-वयवदारस्या- 

साधारणदतुः कालः,--दति त्वदभिमतं काल-लक्तणम्(२) । त्वाना 

लन्यदृ शानि लक्षणानि ; स्वर जस्तमोगणानां साम्यावम्या मूलप्रकतिः, 
मदद दङार-पञ्चतन्मात्राख्यानां सप्रानां प्ररति-विङृतौनां मष्येऽध्यव- 

~~ -----~---~-~~-------~~~- ~~ ~----~------~~~---~--~-----~-------~---~-~~ ~~ 

* इटृशं नियम, इति पाठान्तरम् । सेा° पुस्तके क° प्के च रतद्- 
त् पुव, टश नियमं न्धायेकिवरीतुमिहेयम+-दडं मधिकं वर्त॑ते | 

(९) तत्वानि पदाधोान् | 

(२) पोडश्र-संव्या-परिमितोगणः षोडप्रकः। परिमागे कन् | यद्यपि 

हैर षस्य कारि फषा न तियं कपिलमुनेरुक्तिः, तथापि कपिल-मतस्येवाच 

संग्रहात् कपपिल-मतमेवेदिन्यविसधः। 

(३) तथो च वेशषिकसचम । “अपर स्मित्रपरः यगपिरः स्िप्रमिति 

काललिङानि (रख०्रमाण धसू°)। परापस्वयवदहारामाधास्गकारण- 
तया युगपचिरादि-यवदहारासाधारणक्रारणतया च कालसिदिरिति तम्य 
संच्तेपतोऽयः। 
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साय-देतुमेहन्त्म्, श्रमिमान-हेतरदङ्धारः, शब्द्-स्यशे-रूप-रस- 

गन्धात्मकानि पञ्च तन्माच्राणि(९), एरथिव्यादि-पञ्चमदाभ्रतानां एका- 

दश्न्ियाणां च षोडश्-विकाराणणं लकणानि प्रसिद्धानि, श्रप्रक्ति- 

रवि्ृतिः पृरुषञ्चिरात्मकः । न दयवंलक्तणकेषु तक्षु कालस्यान्त- 

भोवः स्नाव्यते। नापि षड्शं तचचान्तरं * मुनिरन् मन्यते । कथं तहि 

सुनि-प्रणोतानि त्वानि श्रायोभि; मग्ट्लानः दशरगङष्णोबदिःकर- 
णान्तःकरण(२) विकिषचन्† कालं व्यवजहार ;-- 

““साम्परत-कालं वाद्या चिकालमाभ्यन्तरं करणम्(२)- इति । 

* षड शएतत््वान्तर, इति मु° पुम्तक्रे पाठः। 
† विविष्वन्+- दति मु° पुस्तके प्राठः। 

क । ------~-------- “ ~~ ---- ~~~ - -- --~ - ~+ 2 

(९) सत्वर जम्तमांसि द्रव्याणि । तेषु गणत्वव्यपदेण़ः परुषो पकरर गावात । 
मृलक्छपिरिद्यनेन नास्या मूनान्तरमम्तीवयृ्तम् । तनयमविकृतिः । मद्- 
तत्वमद्हङ्गारम्य प्ररतिविटतिख मृलपरतः, यदद तत्त्वं पञ्चतन्माचा- 
गामिन्दियागाञ्च प्ररतिविहतिख महतः, पर्चतन्माचागि एथियादीनां 
प्रतयो विङतयस्ादद्ूारस्य । तेन सप्रानामेषां प्रसपिविछृतिलम् । तत, 
चछध्यवसायेनिख्यात्मिका ट त्तिः, तदेतु "इत्त्वम् । दमेव बद्धिरि गय्यते । 
च्यभिमानात्सकटत्िहेतुरदङ़ारः। एधिव्यादिषु मदारतघ् गृष्दार्यागुगा 
न व्यवच्धिताः, “च्याद्यादयम्य मुगं तघामव।प्रोति परपर" -- क्तः । 
तन्मातरेष॒ वयकेकेषु ब्दाद्य रक्रके णठ गणा नतु तत्र गुणान्तरमङ्गर 
इति तेषां तन्मात्रसन्ना । तचद्य श्रब्दादिषु ग्रान्तत्वाटिवि्षविग्द्दादपि 
तेषां तन्मात्रत्वं वाध्यम्। तदुक्तम्,--“(तंस्मिस्तस्मिस्त् तन्मा चताम्नन तन्मा 
चता स्मृता । न ्ान्तानापि घोरान्ते न मूटूखाविग्रषिगः"-ति। 

(२) वद्धिःकरगानि चच्तरादीनि, खन्तःकर्णानि मदद कारमनांसि। 
(दे) चन्नरादिकं वत्तमानमेव ऋतीति साम्यतकरानं वादं करगम् । 

वन्तःकर गन्त द्यतोतमनागतं वत्तमानच् विषयोक्षरातीति चिक्षालमाभ्य- 
न्तर कर गम् 
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पर-प्रसिद्या परोबोधनोयः ;- दरति न्यायेनायं यवहारो नतु 

ख-सिद्धान्ताभिप्रायेण,- दति वदामः । श्रतएवैतदचनं व्याचक्षाण 

वाचस्तिमिश्रास्तच्को सु ्ामेवमाद्ः “कालस्तु प्ेगेपिकाभिमत एका 

नातौतानागतादि-यवद्ार-मेदं प्रवत्तयितुमहति (९) । तस्मादयं थै- 

र्पाधि-भेदैरतोतानागतादि-मेदभावं प्रतिपद्ये, सन्त तएवोपाघयो 

खवदार्-हेतव; नमन्तगेडना कालेनेति सा्याचाग्याः। तसात 

काल-रूप-तच्वान्तराभ्युपगमः",-- इति । श्रथोच्येत,-श्रतकालेवत्त- 

मानकालेभविन्कालः,- इति एवं चिष्वपि भ्रूतादिष्वनुगतः(र) 

काल-प्रत्यय एकमनुगतं कालतच्वमन्तरेणान पपन्नः,- दति । तनन । 

पदाथ-रत्ययवदुपपत्तः। यथा भवन्मते दर् ्-पदाथा गृणपदाथे,-दति 
षटु भवेषु चतुष्वभावेषु श्रपि (२) श्रनुगतः पदाथे-्रत्यय एकमनुगतं 
पदाध-ग्द्-वाच्यं त्वान्तरम्* श्रन्तरेणणुपपन्नः । तथा काल-परत्ययः 

रुतो नोपपद्यते । तस्मात्, निस्त्वं कालं निणतुं महानयं उद्यमः ग्रा 

वच्छ्रोमणे माधवाचायस्य न कथञ्चिदणयपन्नः- त्येव प्राप्न रमः । 

श्राय॒प्रतश्चेतस्येवं¡ निरुद्र-कालतक््े(४) यः प्रदषः, म कस्य ₹ेतो- 
~ ~ * -- - ---~-- --~-~----~ ---~~~- ~~ ---- --------~-----~---~--~=---- -----~---. ~ = ~ ~ 

#* तत्त्व न्तर, - इति नान्तिमु° पस्तको। 

1 खायप्तश्त्तम्यव- इति मु° पस्तके प्राठः। 

(१) कालस्या्तीतानागता दिव हार प्रवत्तकत्वाभावे तस्यकत्वं हेतुरिति 
बोध्यम् । 

(२) अन 7तत्वश्च॒ कालप्र्ययस्यश्चूतादिष यावत्तमानैष्वपि कालस्यानवन्त 
नादवसेयम् । 

(६) गर्य गुग-कम्म-सामान्य-विगेष-समवायाः षटभावा ',प्रागभाव--ध्वंसा- 
भावात्यन्ताभावान्योन्याभावाखत्वारऽभावाख वपो धिकनन्ते प्रसिटाः। 

(४) खायुप्रतः पव्वप्िणः। सान्तरढोक्तिरियम् । निरूएं सन्बैलाक- 
प्रसिदम्। 
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रिति वक्रव्यम्। कि कपिल-मदामुनिना निराकतलात्, किंवा 

साद्य-शर्व-प्रणोतेषु तत्चेष्वमंगटदोतलात्,उत लक्षणाभावात्, श्रारो- 

स्वित् प्रमाणाभावात्, श्रय वा प्रयोजनाभावात्, श्रय वा तक्व-गत- 

पञ्चुविंशतिः-सद्या+ऽभ्यास-पारवेनावसिताक्छरद्धाजाद्यात्। ? न प्रथमः, 

काल-निराकरण-सखचस्य मुनिना प्रणौतस्यानेपलम्भात्। न द्ितौयः, 

श्रतिपरसङ्गात्। छगतदादिप्रोक्तानां ज्योतिष्टमादौ न गायुववेद-धनुष्- 

द-गासर्भवेद मरो क्नानामौपध-स्त-स्वरादौ >1्चामंग्टदौ र त्वन तेष्वपि 

भवतः प्रद्रषः कन वात! । 

श्रय, तेषां विशिष्यामंग्रदेऽपि सुख-दुःख-मेादात्मकवेन गण- 

चयान्त्।वात् श्रस्येवाथात् मंग्रहः,-दल्यचयेत| । तहिं कानम्या्यमौ 

न दण्ड-वारितः,--इति बुद्धिं ममाधलव । कान्य गण-्य-परि- 

णामसे मावयवत्मनित्यलं च घटादग्वि प्रमन्येत,-रति चत्। 

नित्य-निरवयव-काल-तत्वाभिनिवशवतो वेशपिकाद्; पतत्रयं वज्ञ- 

परदार; शिरमि। वद-वादिनां तु न काऽपि कति;। कालम्यात्पत्ति- 

सावयवत्योः प्रत्यत्त-ग्रत)वुपलनभ्यमानलान्। तैन्तिरौ य-ग्रालायां 

नारायणय कालात्यत्तिराम्नायत,- 

^ सत्रं निमेषाजज्ञिर विद्युतः परुषादधि । 

कलामुह्ताः काष्ठाशाहयोराचाश्च मव्वणः॥ 

* तत्वसं्या,- डति मु° पम्तकं पाठः। 

† नाभ्यसितात् खरद्ाजा्यात्, डति कैर पुन्तके पाठः| 
† तरेद्भ-इतिनान्तिमु० पुस्तक । । 

वार्यते, - डति मु° पुस्तकं पाठः| 

 ॥| दरद्य्यते,-- इति म् ° पुस्तक प्राठः। 
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श्रधमासामासा खतवः संवत्सरश्च कन्यन्ताम्"--दति । 

तस्यामेव शाखायाम्, ्रणकंतु-चयन-्राह्मणे सावयवं शरूयते,-- 

“उक्तो वेषोआसांमि च कालावयवान।मिनः प्रनोद्षु "दूति । इतो$ 

सादनुवाकात् प्रतो ्े ष्वधम्तनेषु श्रनुवाकेषु कालावयवानाष्लनां 

ध्यातव्योवेष उक्र. वस्ताणि चोक्रानोत्यथ;। नित्यल-निरवयवताभि- 

धायिने तैशषिकादि-शस्तस्य श्रता देवता--इति वद्ापेदिक- 

नित्यतायामन्तद्धान-ग्तयुपेत-यत्त-राचसादिवत् संस्श-योग्यावयव- 

प््यतायां च तात्य वणनोयम्। एवञ्च सति विरोधाधिकरण- 

न्यायः (मो०९्ररपा.२्) श्रचानग्छहोतो भवति। तख च 

न्यायस्य संग्रादकावेतौ प्नोको.- 

“श्रौद्म्बरी वेषटितव्यासवल्येषा खतिमितिः। 
श्रमितिवेति सन्देहे मितिः स्यादषटकादिवत ॥ 

प्रोदम्बरीं स्पशन् गायदिति प्रत्यत्त-वेदतः । 

विरोधान् म्लवेदस्यानन् मानादमानता?-- दूति । 

श्रयमथः। श्रष्वरे महावेद्या सदरोनामकस्य मण्डपस्य मध्ये काचि- 

दुदुम्बर-शखा स्तम्भेन निखाता भवति । तामुद्दिश्य वस्त-वष्टनं 

सब्येने,--“श्रोदुम्बरो सव्वा वेष्टयितव्या"--दति \ तच सेश्य, ;-- 

एषा रतिः प्रमाण नवा, इति । तच, प्नवाधिकर (१) श्रष्टकाः 

कत्तयाःव्यस्याः खनेमन-पेदानमापकलेन प्रामाण्धमुक्नम् । तेनैव 
न्यायन सन्व-उष्टन-सतिः प्रमाणम्, इति परमैः पत्त; । श्रौदुम्रो 

(९) सतिप्रामाणयाधिकरण इयथः । तच्च मीमांसा-प्रथम-टतीय- 

प्रयम् म् 
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रषटोदगाये ₹- दि प्र्यक्-भ्रुनौ स्यश्च विधयो । न चामौ सन 

ष्टे सत्युपपद्यते । तथा च, स केष्टन-हटति-मून-्त-वेदानु मानस्य 

प्यत्-गुति-विरु्स्य* कानत्यवापदिष्टलेन(९) निल वेटनलति- 
रप्रमाणम्,- दृति सिद्धान्तः इति । 

श्रथ मन्यसे ;-- महता तपमा शिवमाराध्य तपप्रमाद-नभ-म बक्ञव- 

पदः कणाद-मरामुनिवंद-तात्पथं सम्यगेत्तोति वेदस्यैव मन्द-मति- 

प्रतोतादयादथान्तरं नेतव्यम् दति) एवमपि, यस्य प्रमादाद्यं 

पवेज्ञताम नभत मएव श्रोमुख्यः स्वज्ञ- इति तन््रनानृमारेण 

कणाद-मतस्मैवान्यथा नयन मत्यन्तसुचितम् । शिवोदि, सवेष्वागमेषु 

पर् चिंशत्तच्वानि निखूपयन् कान-तच्वम्योत्यत्तिमङ्गौ चकार । नि- 

खन-गीवागम-मारमाय्ाभि;ः मग्टल्ानोभोजराजः प्रष्डधानि पञ्च 

च।नि शिव-आि-मद्ाशिवेद्रगाविदाऽऽस्यानि निदिग्य्रतराणि निहि 

प्ताया-काय्याक्रि पूर्कमेव कालं निगदन्, 

“पसो जगतः कतये मायातस्त्वपञ्चकं भवति । 

काले(नियतिश तया कलन। च विद्या च राग (₹)”--दति । 

तानि माया-तत्व-महहतान्यकादश तत्वानि, माद्धमिद्ध-पञ्च- 

वे ्रति-तच्चानि चो द् श्य(३) क्रमण व्िद्ध्वान्नद् माद, 
~~~ ` ̀ ---~~-~- ~~~ ~ ~~ 

#* प्रत्य त्षश्रतिदन्तत्वन, -- इति कण पुलक पातुः। 

(१) ग्रस्य बलवत प्रमाणेन पत्ते साध्याभाव्रानिखीयते, सरहेतुः्नानाद्य 

पापदिष्टः इव्यचखते । व्ययमेव बाधितविषदत्धश्ुखते | 

(२) प्र॑सः सकाशात् जगतः कृतये जंगदुत्पत्यथम् | निग्रतिस्टृष्टम् | कला 

क्नाशरलम । राग इच्छा | 

(द) शुद्धानि भ्रिवादोनि पश्च, कालादीनि च पश्च, माया चेयकषादशर, 
‰ 
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“नामाविध-शरक्रिमयौो सा(२) जनयति काल-तचलमेवादौ । 

भाविभवद्भुतमय कलयति जगदष कालेाऽतः" इति । 

तच, मैकाकार दत्थ व्याचख्यौ “नन्वेष काला नेयायिका- 

दिभिनित्योऽभ्युपगतः, श्रतश्राद; भाविभवदहतमयम् -- इति । गढता- 

दिषूपेण चिषिधलवादचेतनलवे सत्यनेकलेनास्यानित्यतव(२) सिद्धमिति 

भावः। केन काणास्य सिद्धिः श्रतश्राद ; कलयति जगदेष कालाऽतः, 

--दति। चिर-किप्रादि-प्रत्ययोपाधिद्वारेण 'कलयत्याक्तिपतीत्यये"-- 

हूति । दृत्यं प्र्यत्-श्रति-सदरनैरागमै, कणाद्-शास्तस्य बाधे त्यत्तर- 

मौमांमा-गत-दितौयष्याय-प्रथमाधिकरण-न्यायोऽनृग्टह्यते । तस्य च 

न्यायस्य संयादकौ प्रोकौ,- 

“साद्य-षत्याऽस्ि सद्भोचो नवा वेद-समम्बये । 

धमं वेदः सावकाशः मद्लेच्यो नवका प्रया ॥ 

प्र्यच-ग्रूति-मूलाभिमन्वादि-खतिभिः रूतिः। 

श्रमूला कापिलौ बाध्या न सद्कोचोऽनया ततः" इति । 

श्रयम्थैः। खगेदादिभिरग्मिद्योचादि-घमा ब्रह्मणोजगत्क् एत्वं च 
~ ---=--~- =-----~ ~ ~ -~---+ 

* प्र्ययद्वारोपाधिद्रारेणः- इति सु° पुम्तके पाठः| 

सां स्यप्रसिद्धानि च पश्चविशतितत्वनामि भिलित्वा षट्रिशत्तत््वानि 

भवन्ति । 
(१) रग माया | 

(२) तथा च कालाऽनिद्यः अचेतनन्वे सद्यनेकल्वात् घटवत् ,- इनु मा- 

मामात कालम्यानिन्नत्वम् । जीवात्मनामप्यनेकतवाभ्यपगमात् तचानकान्ति- 

त्वमाशङ्खा चेतनत्वे सतीति हेतुच्वि्रेधितः। अचेतनतवमाचन्त न हेतु 
मायायां शक्ता चानकान्तिकतवात् । 
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प्रतीयते, साह्यरपत्यादिस्त प्रधानस्य जगत्कारणत्वं प्रतिपादयति ! 

तर, तया सूत्या वेदस्य सद्भेचोऽस्तिन वा,-- दति संग्यः। सतेजगत्- 

कारणत्वमन्तरेण निरवकाशवात् प्रावन्यम्, वेदस्य त॒ घरम॑ऽपि चरि- 

ताथेवादौव्म्। ततः सत्यनु सारण वेदः मदुचितः,-दति पवः पक्ष। 

्रत्यचश्रुतिभिवेङ्णो भिरनग्टदोताबह्मोमन्वादि-खतयो ब्रह्मणः कारण- 

तामाचक्तते । साद्सधतिस्तेका मल-रौना रेति दुबेलवात् तेव 
बाध्या । श्रतो नास्ति वेदम्य सङ्ोचःः-टति राद्धान्त दति) 

श्रय, ताकिंकवाभिमान-गरद-दौतः सन् परवश एवं ब्रूषे ;- 

भूतारौनामोपायिकानां काल-विशरषाणामेवोत्यत्तिनं तु निरूपाधि- 

कस्य सुख्य-कालस्य,-- दति । तदि, "कपद् कान्वेषणाय प्रदत्तशिन्ताम- 

णिमनभत'- इत्यस्य वासिष्ठ-रामायण-प्रो कस्याभाणएकस्य तमव विष- 

योऽश्रः। यतः, माघम्ये-देधम्य-ज्ञानाय द्रयाषप्रचिषयन् परब्र 

तत्वमवागमः' व्यदाग्दत्रनां तादि-कानःविश्षाणं श्राधागः 

खयं व्वदारानौतो नित्यो निरवयवो मुख्यः कालो यः, म पर मात्प्ेव । 

तथा च खताश्रतरा श्रामनन्ति, ““कानकाला' गणौ सविद्यः" 

ति। श्राम्तां नित्यचानित्यव-मात्रयवत्व-निरवयवत्व-चिन्ता। मर्वथा- 

ऽ्यस्ति माद्तेत्तव्वाथिकः कान-मंगरदः। माक्तात् मंग्रहाभावम्तु ज्योति- 

्टोमादिवत् प्ररति-प्ह्प-व्िवरकानूपयोगादित्यतगन्तयम् । टतौय- 

चतुर्य-पक्तौ तु भवतो व्रैणविक-परिचयै-गन्धोपि नास्तौति प्रकटयतः, 

वैश पिक-गरन्यपु सर्पि कान-प्रकरण वृ्क्षणम्य तत्साधकानसानस् 

च प्रपञ्चितलान्। प्रमाणान्तमाणि तु कान-माघकानि म्र यैवोपन्य- 
--~----=-=----~ -----~--- 

* शः कालवला,- इति कण पस्तकं "(ठः । 
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सानि । तथा च प्रेत्तिरीया श्रारुणकतक मन्त्रमामनन्ति,- 

“सतिः प्रत्यचमेतिद्यमन्मानश्वतुष्टयम् । 

एतेरादित्यमण्डलं सर्वेरोव विधास्यते” इति । 

तच, सुतिरनुमेय-श्रति-मूलं मन्वादि-शास्म् । प्रत्यक श्रोचगराद्यो- 

$कृचिभोषेदास्याऽ्षरराशि यागि-प्रत्य्तमौपनिषदाभिमतं साचि- 

्र्यचं वा । एिद्यमितिदास-पराणादिकम्। ज्येतिःशास्तस्याणत्रा- 

न्भवोद्रषटयः। भ्रनुमोयते ख-मूल-भू -रति-वाक्यमनेनेत्यनु मागः 

शिष्टाचारः । तस्य च रत्यन् मापकलमा चा विसषटमभिदहिः म्,- 

“श्राचाराच सूतिं ज्ञात्वा सतेश्च ग्ुति-कन्पनम्"-- दूति । 

तदेवं खत्यादरौनां चतष्टयं स्पन्नम्। एतेश्चतभिः स्वेरपयादित्य- 

मण्डलं प्रमोयते,--ति मन्तरस्यायेः। 

मन्, स्पत्यादोनि मण्डले साधकलेनाचोपन्यस्तानि न तु काल- 

साधकलनति चत्। मैवम्। मण्डनश्य सावे जनौन-प्रतयक्तमिद्ध सेन 

तत्र रत्याद्यनृपयोगात् । काल-विवक्तयेवा र काल-निवोदके मण्डले 

तान्धृषन्यस्तानि । तथा च मण्डन-द्रारा कान्तैः प्रमोयते । काल- 

विषक्ता चोत्तर-मन्त्रष्वतिस्फं टा । तच्रानन्तरो मन्त एवमान्नायते,-- 

“स्या मरौ चिमादत्ते सवसमाह्ुवनादधि । 

तस्या; पाक-विशेषेण सतं काल-विशषणम्"--दति । 

तस्यायमर्थः । मुवन-गतं सवे-भरुत-जालमधिरृत्य ' रस-पीयय-विपा- 

कादिभिसेत्तदनुयह-मभथं सनेव खयः ्वोकगोति। त्न च 

भ्ूत-पाक-व्रिभेरन निमेषा दि-पराद्भ-पयन्तः कान-विभेरोऽस्माभिरव- 
क~ ~ ~--------- - 

€ ए नि 

^ सव्यदति नास्ति क पुसतक | 
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गतो भवति,--दति | 

काल-प्रतिपादकानि चरू्यादोन्य॒दादरामः। तच मन्, “कालं 

काल-विभक्रिं चटति र्षिप्रकरणे कालं व्ञञहार । चाज्ञ- 

वल्क्योऽपि,--“श्राद्ध-कालाः प्रको त्तिताः"- इति । एवमन्याखपि 

स तिषृदादाय्यम् । श्रनिष्वपि;--"छनं य ह्न विचिनोति काल"-- 

दूति ब्धचाः । “च्रहमेष कालोनादं कान्य" इति तैत्तिरौ यकाः । 

काच सन्ध्या कश्च सन्ध्यायाः कालः दति सामगाः। योगशा- 

स्वपि संयम-विग्रषाद्धारणा-्याग-समाधि-चयङ्पाद्यागिनोऽेतादि- 

कानं प्रत्यत्तपः पश्यन्तोत्यभिदहितम् । तथा च पात्ननष् ्रम्। “परि- 

एाम-चय-संयम.दतोतानागत-ज्ञानम्' - द ति(१)। मा चिप्रत्यरतमपि; 

श्रदमस्मिन् कले निवसामोत्यन्भवस्तावत् सवञननः। न चासौ 

बाद्यल्भिय-छतः, कालम्य रूपादि-दोनलान । नापि मानसः, ताकिरमै- 

सदनङ्गकागात २) । नाप्नुमानादिजन्यः, अ्रपररेरेप्रत्ययलात् । श्रतेः 

समग्यभावेऽपि श्रपरो चदग्ेनान् माकि-प्रत्य्तमत दित्यौ पनिषदामन्यने। 

दतिदासेऽपि मह भारत पयत, 

प्रदरो घटिका-न्ुनौ प्रहर दटिकाऽधिकौ । 

म कालः कुतपोज्ञयः पिणं दत्तमन्नयम्"-- दति । 

पराणेऽपि,- 

(१) परिणामचय्च घम्मनन्तगावस्थापरि गामरू्पम् | तत्र, धरम्मिगोग- 
दादघटादिकूपेण पटिणाम।धम्मपि गमः, घटः द्गदतानामतत्वादि 

लंच्तगपग्गामः, नवपरागतवादिस्वम्यापग्ामः। यक्तेमिद् पात 
क्ल-विश्चतिपारे-तरोद णद्ध -५।यष्य।द् । 

(२) ""चच्तरादुक्तविषयं पतन्तं वदिम्मनः'- इति तद्भ्युपगरमादिति 
* भावः। 
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““श्रनारिरेष भगवान् कालोऽनन्तोऽजरः परः”-इति । 

शिष्टाश्च पौणेमासास्ये काले श्रद्धिनेबक-संज्ञकान्* ख-ख-कुलो- 

चितान् देवता-विगेषेभ्यः सौर-दध्यादि-समपेणादिकान् धम-विशेषान् 

भानवारादि। काल-विग्रेषे समाचरन्ति । तदेबमनक-प्रमाण-प्रमितें 

काले प्रमाणाभाव-रूपश्चतुथे-पत्तः कथयमाशद्धयते । नापि प्रयोजना- 

भवादिति पञ्चमः प्लोयु ये । ताकिकैस्तावत् सवे त्यत्तिमन्निमित्त 

कार णलसुदोषितम् (१) । लोकं च छष्याद्ुययोगः काल-वि शेषस्य 

छृषोबलादिभिवयवह्ियते। ग्प्रवेश-प्रयाणद्युपयोगोऽपि ज्याः 

शास्त-प्रसिद्धः। ओओत-स्मात्तकमापयोगम्तु प्रद शयिष्यते । 

तस्मात्, श्रद्धा-जाद्य-हृतस्तव प्रदरेषः,- दत्यय षष्ठः पत्तः परि- 

शिव्यते । तथा च, पापात्मनस्तव बुध्यप धं पृ्यात्मनि माधवाचाथं 

समारोपयन् कया वा शक्तया न दण्डोऽसि । तदवं कालस्य प्रत्या- 

स्यातमशक्यलात् तन्निण्योयमः सफलः, इति सुम्ितम् 

“नन्, कलमः कालोाऽच निर्णांयते; किं केवलः कालः, उत काल- 

कानः । “नन्, किमित्यपरसिद्धया भाषया भोषयसि'। ' न भोषयाम्य, 

किन्वस्येव कजयितव्य-मेदात् कालस्य देविध्यम्। येन प्राणि-देदा- 

दयोऽतोत-वत्तमानादि-रूपेण कलयितव्याः, स कथलः कालः । सच 

तचप्रका श-वचनेन पूमुदा इतः, -"* कनयति जगदष कानोऽतः”-- 

दृति। ताष्ुशोऽपि कानः उत्पत्ति-ग्थिति-विनागकारिणा येन 

* व्यङ्कानेवकसं कान्, ' इति क° पुस्तकं पाठः । खहेनवुकसं ज्ञ कान् , 
दति च सा° पुस्तकं । 

† भानुचारादि,- इति म पुन्तक्रे पाठः| 

(९) कालस्य, ति गरषः। 
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कलयितव्यः, स काल-कालः.-- एति) सच वामिष्टरामायणे दग्ति.-- 

“कालोऽपि कन्ति येन”-- दति ) मतिश्च भवति, - 

“स विश्ररुदिग्रविदात्मयोनि- 

ञः कालल-काल्नोगृणणै मवविद्ः । 

प्रधानं चवज्ञपतिगणशः 

मंसार-मोक्त-भ्थिति-ब -दतुः"- दति । 

कमेफशणेऽपि,- 

““च्रनादिरेष भगवान् कानोऽनन्तोऽजरः परः । 

सर्गात् खतन्त्रलात् सवेात्मलान्पदखरः ॥ 

ब्रह्माणो वदवोरद्रा श्रन्थ नारायणादयः। 

एको हि भगवान शः काल; कविरिति सखतः ॥ 

ब्रह्म -नारायणग्रानां चयाणां प्रारृतोलयः । 

प्रोच्यते काल-योगन पृनरेव च सम्भवः ॥ 

परं न्रद्य च शतानि वासुदवोऽपि श्वः । 

कालक्नेवच रज्यन्ते मएव ग्रमते एनः ॥ 

तस्मात् कालात्मकं विग्र मएव परमग्ररः"-- षति । 

विष्णधमात्तगेऽपि, - 

^ ग्रनादिनिधनः कालो रद्र मङ्कषण. सतः । 

कलनात् म्भरतानां म कानः परि कं त्तितः॥ 

कर्षणात् सर-शतानां म तु मङ्कपणः सर तः। | 

स4-चत-अ्रमिवाद्च ष सद्र; परिकीत्तितः। 

श्रनादिमिधनलन स मदान् परसेश्रः"--दति। 
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ज्यो तिःशास्तेऽपि.-- 

“भ्ूतानामन्तकन्कालः कानोऽन्य; कलात्मकः इति । 

तप्रेवं सति दइयोमध्य काल-कालोऽच तावन्न निएतव्यः। तस्य 

धमेन्ट नेऽदतुचान्। श्रनृपाद् यला ब) यस्ितरे।मास-पक्-तिश्यादि- 

रूपः मोऽपि ज्योतिःास्तएव सम्यक् निर्णी तः+--दति कतमनया काल- 

नि्व-पअदत्या--इति प्रापे ब्रूमः। उभवमथच निरतेवयम् । काल- 

कालम जगदीयरस्य सव॑ष कमार भेष्वनसत्तवयलात् । श्रतेएव शिष्टा- 

प॒ ाद-उाचनादावी प्रग मनस्मरन्ति 

“सषु कालेषु ममस्तद श- 

व्वगेषकायष तयेशररोःरः। 

सतर; खरूपैभगवाननादिमान् 

ममास्तु माङ्न्य-विद्रद्धय दरिः। 

यस्य सत्या च नामोकया तपायन्नक्रियादिष् \ 

यूनं सूतां याति सद्यावन्दे तमच्यतम्”--इति ॥ 

मामादि-टप-मेदस्य तु खहूपेण निर्णीतव्ऽपि ओत-समात्त-कम- 

पितरेण सद कालस्याद्गा ङ्गभावो निरत खः। यद्यणसो ₹माद्धि-्रण्तिषु 

गर्यषु निर्णीतस्त्यायनेकच विप्रकगेणं्यैकच् भङ्गदाय यन्तः क्रियत । 

तदेवं चिकी धितस्य गन्थस्य कालकूपोविषयः सङ्गदश्पं प्रयोजन- 

श्चासौत्ययं ग्रन्थ आरभ्यते । 

““नित्योजन्यश्च कालो बौ तयोराद्यः पररः । 

सोऽवाञ्मनस-गम्याऽपि ददो भक्तानृकम्यया” । 

दरति निव्यकाल्च परम परबेऽपि प्रमाणे पूप्रमेवोपन्यस्तस्। परमेश्वरम 
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च, श्रवाद्यनस-गो चरलं सवं वेदान्तालदनसारि-सति-पराणानि तन्ल- 

विदनुभव्च प्रमाणम्। भक्तानयादि-मूति-सखौकारख तलवकारास्ये" 
सामतरेद-णाखा-विगरषे कस्यां विदाख्यायिकायामाघ्रायते। तसां 

ह्यास्यायिकायामेव सुक्तम् ;--श्रप्रिवाखिन््रादयोदवा द्ररानग्टहौताः 

सवत्र विजयमाना; खक यमेवैतत् मामथ्यमित्यभिमन्यन्ते, तान् बोध- 

यितुमवाद्नस-गम्ये परमेव ब्रह्म पूज्यां चततगम्यां काञ्चनम 

धारयिता प्रादु बभ्वव, तया मह वाद् छतवाऽपि राजस-रित्तावग्नि- 
वायु ब्रद्म-तन््े नेव बुबुधाते, इन्द्रु साजिक-रिन्तोबुवृधं',-- इति । 

वासिष्ठरामायणेऽपि, प्रकोपाख्याने प्रक्र शटल मवलोक्य तत्पिता श्टगः 

रुद्धो मारयितारं कालं श्रप्सुद्यतः, तदानीं कालो-नुग्ररौ तुमोटु प्रन 

र्पेणाविबेभूवेति पदयते,-- 

“श्रथाकनितदूपाऽमौ कालः कवलित-प्रजः । 

श्राधिभौतिकमाखाय वपभु निसुपाययौ ॥ 

खट्ग-पाग्र-धरः श्रौ मान् कुण्डलो कठचाख्वितः। 

शतु-षटू-मयोदार-व्व-पट्र-ममन्वितः। ॥ 

मास-दवाद श्कोदाम-भुज-दाद् गकोद्भरः॥ 

खाकाग-ममया बह्मा दरतः किङ्कर -सनया । 

म उपेत्य प्रणम्यादौ कुपितनः। महामुनिम् ॥ 

ल -. ~ -~ --*~--~---- ----- ~ ---~ - --- ~~. 

* तवन्काराग्ये--दति सा° पुन्तके पाठः। 

† वस्त्रषट्कसमाहितः,- डति सुण पुस्तके पाठः। 

¡ कृपितन्तुः- दति मु" पुष्तके, कुपितं च) स्ति सा" पुने पाठः| 
¢ 
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कन्य-साभि-गमौ रं सान्वपृवसुवा् ह । 

चमत्यन्ततपाविगप्र, वय नियति-पालकाः ॥ 

तेन संप्यसे पृज्य, साधो, नेतरयच्छया 1 

मा तपः कयपानन्य* कन्प-काल-मदहानलेः ॥ 

योन दग्धाऽस्ि मे! तस्य किन्तवं शापेन यच्छसि ॥ 

संसारावलयोग्रस्ता निगोणार्द्र-कोटयः। 

शुक्तानि विष्ण-न्दानि केन शपा वयं सुने ॥ 

भोक्तारेा दि वयं ब्रह्मन्, भोजन युश्रदादयः । 

खयं नियतिरेषा दि नावयोरेतदौरितम्"-- दति । 

न च भक्तानुजिघृ्या सौरता मृत्तिरोदृ धवेति कञचुन्नियमो- 

ऽसि, सभात्मरकस्य परमेश्वरस्य भक्त-चित्त-प्रियायाः षस्य श्रपि मृत्तः 

खकौयवात्। श्रत एव भगवद्गौतायाम्,- 

्योयोयां यां तनं भक्त श्रदयाऽचितमिच्छति ) 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्रदम्॥ 

सतया श्रदुया युक्त खस्याराधनमोरहतं । 
लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्" इति । 

विष्ण-रद्रादि-चेतन-मूत्तिवदचेतन-मून्तयोऽपि तन्तत्फलविरेषाथि- 

भि!रौखरलेनोपास्याः। तदेतद् वेदे समाम्नायते, “एतं दयेव बह़्- 

चामदत्यक्थे मोमांमंतएतमप्मावध्वयवएतं महाव्रते कन्दोगा एतम- 

* ्तपयानदे, - इति क से° पुन्तकयेः पाठः । 

† दग्धोऽसि ते,- इति सु° पुस्तकपाठः । 

‡ तत्तदिषादिभि- इति सा° पृलतकेपाठः। 



उपोद्रातप्रकर गम् । ४ 

स्यामेतं दियेतं वायाघेनमाका शएनमपसेतमोषधौष्देनं॑वनस्यति- 

्वेतं चन्दम्येतं नक्तत्रेष्ेतं सवेषु श्वतेषु,(९) "-इति। वाजमनेयिनीऽपि 

मण्डल ब्राह्मणे--“तमेतममिमित्यष्वयवउपासते"-- इत्यारभ्य पट- 

न्ति; “विषमिति मपाः, सपे इति सपेविदः, उगिति रवा रयिर्ति 

मनव्याः, मायत्यसुराः, सखधति पितरा दवयजनदति देवयजन 

विदो* रूपमिति गन्धवा गन्धदत्यप्यरमस्तं यया यथोपासते तदेव 

भवति,(र)"- इति । तत्तिशयाश्च पठन्ति,“ ्तमदृति वाख 

योगक्तेमदति प्राणापानयोः" इत्यादि ! परनब्रह्म्यारापित यद्याव- 

श्नगर््रुपमन्त , तेन सवणाणयुपामनाय परम्ररेरूपवान् भवति, - 

दृति दिरए्मयाधिकरण-मनो मयाधिकर णयोः(द) प्रपञ्चनम् । एवच 

सति यो यदा यत्कमारभते, म तदा तत्कमापयुकरा कालात्मकस्य- 

शस्य मूत्तिमिष्टदवतारूपेणानृसपरेत् । श्रत एव मन््र-जास्तेषु नाना- 

विधानि प्यानान्यृपदिश्ानि, लेकंश्याविदरदागो पालं मवऽपि जना 

एकैकां देवतां खच्छया पृजयन्ति। तदतद्धगवानाद,-- 

“यजन्ते मालिकादतान यक्त-रक्तांमि राजमाः। 

परतान् त-गणांशान्य यजन्त ताममाजनाः'- दृति । 

+ दवजन इति द् वजनविदो, ` इति सा° पुस्तके पाठः। 

~ --न् ~ ~ ----- 
क 

(१) मद्ग्युकये प्रधानग्रःस्त्र, मोमांसंते तदन॒ग ब्र्मान्सन्दधनं | श्या 

तद्धंवन्धिनि कति । महाव्रते मद्धव्रताुस्य कना । यम्यं -एयिद्याम। 

(२) ऊगन्न' रयिधनम्। देवयजनमविमुक्तादि,---ति टीकरा। 

(३) ते चाधिकरणे श्रारौरक-प्रयम प्रयम-सप्तम, शसररक्रप्रथम दितीय 

, प्रयमे। - 
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तस्मादारभ्यमाण-कर्म-फण-प्रदो निजेष्ट-द वतारूपोा* नित्यः कालः 

कमोरभरषनुसत्तयः--इति सिद्धम् । 

प्रथ जन्धयकालं निरूपयामः। 

“नन्, कालस्य जन्धवे सति कथं प्रलये काल-अवदारः(१) ; प्रलय- 

कालः, प्रलयोऽतोत, प्रलयोभावो,--द (२९) । (काल-नित्यव- 

वादिनस्तवापि समोदोषः ; नित्यस्य कालस्य तपन-परिख्यन्दाद्यपा- 

यिभि, परिच्छदे सल्येतावान् कालः,-दति कालेयत्ता वणयितया, 

न च प्रलयं तदुपाघयः सन्ति, श्रतस्तव कथं प्रलय-काले दयत्ता- 

निणंयः | 

श्रय, सत्काव्य-वादाग्यपगमनोपाध्योऽपि वासना-रूपेणए सन्ति 

तरि कालेऽपि तत्छमानम्। नपेतावता नित्यलप्राप्निः, उपाधिषु 

तदनद्गौ कारात्(४)' । (५)श्रय मन्यसे ; दयन्ता-रदितेऽपि प्रलय- 
~~ ~~ =-= = ~ 

* निजेष्टदेवतादिरूपे,- इति सा प्रस्तके पाठः| 

† प्रलयकालेाऽतीतः,-- इति सा° पुस्तके पाठः। 
=; = ----~ ~~ ठ) = ॐर्. 

(१९) तस्य जन्यमात्रानधिकस्णत्वादिति भावः। प्रलये कालव्यवद्ार दश् 
यति प्रलयक्राल इया[द्ना। 

(२) प्रतिबन्धिमाद कालेति) ' 

(३) सत्काय्वाद् खतीतानागत खरूपताऽन्ति अध्वभेद् दम्माणामिव्यभ्यप 
गमादिति भावः। णुतच्च पातञ्चलादा यक्त व्च । 

(४) तथा च तन्मते यथेपाधीनां वासनारूपेण सत्वेपि स्थूलरूपेण- 
स्वात्र निद्यत्वं तया कालस्यापीति भावः| 

(६) इदान प्रलये कालाभावेपि क।लबय वहापसुपपादयितुमाहइ अचेति । 



उपे्ातप्रकषर णम् । ६५ 

काले रष्ि-कालेयन्ता-वासमावशादियन्ता वयवह्ियते। तोपा- 

ध्यायत्वादिदृष्टान्तः। यथा कञ्चिन्माणएवकस्तिंगदषं-वयखवादध्येतुमुप 

रम्य संवत्सरमपीत्यास्मद् पाध्याय एकतिंणदष-वयस्कः,-दव्यध्य- 

यन-रदितेऽतोते वयस्यपाध्यायवं व्यवहरति, तददियत्ता-्वदारः । 

एवं तद्चनेन न्यायेन काल-रदिते प्रलये काल-व्यवदारः किं न स्यात्'। 

काल-रदितञ्च प्रलयादिकं वस्वसलोति माण्डक्यादि* श्रतयोऽभ्धुप- 

गच्छन्ति। तथा च शरूयते,“ यचान्यत्तिकालानोतं तदप्याङ्गर- 

एव" टृति । प्राभाकराश्च, रपव काल-यासष्टां काञ्चिदवम्था- 

माः । तस्मात् कालः सुखेन जन्यताम्। 

स च, सामान्द-विगरेषाभ्यां दिविधः। तस्य चोभयस्यश्चर स्यानिल्यात् 

कालादुत्पत्ति मनर. 

“कालं काल-विभरक्रिश्च नच्तचाणि गरदस्तथा । 

षटं समज चेमां खषटुमिच्छन्निमाः प्रजाति । 

तच, यः सामान्य-कालः, म विशेषानगतलात् तद पेक्तया नित्यो ग्रह- 

गत्यादिभिन्मयो श्तेत्यत्ति-निमिन्तकारणम्. दरति ताकिक- 

श्यैतिषिकादयः प्रतिपेदिरे । तच, ज्यौ तिषा श्राहः,- 

“'प्रभव-विरति-मध्य-ज्ञान-बन्ध्यानितान्तम् 

विदित-परम-तत्वा यच ते योगिनोऽपि । 

तमदमिद निमित्तं विग्रजन्मात्ययाना- 

मनमितमभिवन्द् भ-ग्रदेः कानी भम् ॥ 

यग-उष्र-माम-दिवमाः सम प्रटत्तास्तु च॑च-प्प्करार्ः। 
अ~~ ---~--- 

८1 

+ मगटक्छादि,-- शति भु° पस्तके पाट । 



[किन 

४६ कालमाधवे 

कालाऽयमनादन्तो ग्रद-मैगनुमो यते चेतर"--दृति । 

काल-विशेषेषु च संवत्सरः प्रधानग्धूतः, श्रन्ये तु सवं गृणतः । 

तया चारुणएकेतुके षमान्नायते,- 

“नदौव प्रभवा काचिदन्तथ्या स्यन्दते यथा । 

तां नद्योऽभिषमायन्ति सेरुः सतौ न निवत्तते ॥ 

एवं नानासमुत्थानाः कालाः संवत्स॒रं श्रिताः । 

श्रणगरशच महत्शश्च सवं समवयन्ति तम् ॥ 

स पनः स्वे, समाविष्ट उरू: सत्र निवतते”-इति । 

श्रयम्ः। भागौरथो-गोदावग्यादिका नदौवायङ्गलः कुत- 

भित् श्रविनाग्रान् उत्यत्ति-स्यानादुत्पदयते। तचोत्यत्ति-स्थानं साद्ोक्त- 

प्ररतिवा, शैवागमोक्त-माया वा, भुति-र्त्युदित-नित्य-कालात्मक 

ग्रा वा, भविग्यति। यथा, तां गङ्ारिकां नदौमन्या श्रन्प-नद्यो 

श्रभिनः प्रविशन्ति; सा च, प्रविष्रेने्यन्तरेः सद विस्तौणा प्रवदति, 

प्रवाहा सतौ न कदाविच्छष्यति। एवं नानाविध-रूपैः समुत्पन्नाः 

काल-भेदाः संवतसराख्यं प्रधानं कालमाभ्रिताः। तच, निमेषाद्या 

श्रयन-पयैन्ताः काल-भेदाः संवत्सरादणवः, य॒गाद्याः पराद्धं-पय्यन्ताः 

संप सरामदान्तः। ते मर संपसरं मम्यक् प्रविशन्ति। श्रणनामवय- 

वत्वेन प्रवेशः, मतां तु सवत्सराट्रत्ति-निष्याद्यानामध्यक्तः संवत्रः,-- 

हृति तच्र प्रवेणोऽभिपोयते । तथा च वेदाङ्ग ज्यातिषयन्ये पयते,- 

“-पञ्च-संपत्परमयं* युगाध्यत्ं प्रजापतिम् । 

* रवं स्वत्सरमयः--दइति कण पुस्तके पाठः| 



उपेद्रातप्रकरणम्। इ 

दिनलेयनमासाङ्ग प्रणम्टं शिरसा पचिः" इति । 

स च, मंवत्सरसेरणमिमेदद्भि् सवे; समाविषटऽतिदोधैः षननसिन् 

जगति नो च्छिद्यते दति । 

नन्वन्पलं निमेषे पय्यवशिते मदन्त परा द्ध, तथा च तयोरन्य- 

तरस्य प्राधान्यसुचितम्, तच कथं संवत्सरस्य प्राधान्यमिति चेत्। 

रेण प्रथमे खृष्टलादिति व्रूमः) तथा च वाजसनेयिनः समा- 

मनन्ति.-“साऽकामयत दितोयोमे श्रात्मा जायतेति, म मनसा 

वाचा मिथनं समभवत्, तद्यद्रेत श्रामोन् स संवत्सरोऽभवत्" इति । 

तस्मात्, संवत्छरः प्रधानम्। श्रतएव॒ वयं सवत्स॒रमारभ्य-काल- 

षं निणएयामः । 

तच, संवतः श्रयनग्तुमासः पत्षस्तितिनं तमित्येवं विधाः कम- 

कालाः। यद्यपि, पुराणपु ्त्य॒-माकण्ड ादौनां युग-कन्पादि-परि- 

मितं तपः स्यते, तथापि ग्रतसवत्सरापुषोमनुष्यानधिषत्य धम- 

शास्व-प्रटृत्तनं युगादि-निणयोऽच्ोपयुक्रः। मनव्याधिकारवं चास्माभिः 

पराग्र-खति-यास्याने, "मनव्याणां दितं धष द्त्यस्मिन् वचने 

परपञ्चितम्। येतु, कनौ पञ्च पिथिजयेत्'-इत्यादयोमनग्यधममा- 

सोष्चपि न युगादिकं निणलयम्, मन्देहाभावात् । न च प्रतायुषाम- 

धिकारे कयं सरस-संपत्सर-सच-श्रतिग्ति शङ्नोयम्। ततर 

संवत्र-्ब्दादिवस-परः.-दति()षष्टाध्याय-मक्तम-पादे निर्णोततवात् 
--~----~~- ---~ ---------~^ ~ -~-=---- ~ --- ~ ~ ~ ~--  , -- 

* सितः, इति क पुस्तके पाठः। 

क, „= ----* ~~~ ~~ -- = ~~ + ~ ( 

(१) मीमांसाया इव्यादिः। 



 }- कालमाधवै 

येव संवनत्यरटसि-साध्या श्रनन्त-त्रतादयन्ेष्वपि न सदत्सराधिकः 

कथित् कानोनिएतव्येऽसि । श्रतः, संवत्सरमारभ्यावांचएव निण- 

तव्याः कष्माङ्ग-कालाः । न च कालस्य कममाङ्गल विवदितव्यम् , “सायं 

जोति प्रातजुदोति"-- दति वाक्यादङ्गलप्रतोतेः । तच, कम्मणसतावद्- 

ूये-विषयलात्(१) प्राधान्यमण्यषन्तयम्, तथा च कालख गृणते- 
नान्वयः परिशियते । श्रत एव गगेः.- 

““तिथि-नक्षच-वारादि साधनं पण-पापयोः। 

प्रधान-गणए-भावेन खातन्त्येए न ते क्षमाः इति । 

तसादङ्श्रतेषु निणण्षु कालेष्ववयविलेन संवत्सरस्याभ्यिततात् 

चरन्प-वक्रयतया खुरो-कटाद-न्यायानुसाराच, सएवादौ निर्णीयते, 

दति स्थितम्| 

19 दरति माधकोये-काल-निणय उपेदात-प्रकरणम् ॥०॥ 

( अथ दितीयं वत्सर-प्रकरणम्। ) 

स्ह्मर(नामायनाद्य्रयञ्युकरोऽवयवो काल-विगषः, सम्यक् वसनध- 

स्न श्रयनत॑मासादयः.--टति युत्त । ख च दादशमासात्मकः। 

“दादश मासाः सल रः" --इति भ्रुतेः। मासानां तुःचान्र-मावन-सौ- 

रामेन दिवस-मेदेन इाद्र'दि-वेविध्ं वच्यते । मास -तेविष्येन संवतर- 
1 क ~ ~ ~ ---- -- 

(९) अपुन्येजनकंत्वादिति प्रवसितेऽथः। 



वत्सर प्रकरणम् । ४९ 

स्विविधः। तदुक्र ब्रह्मसिद्धान्ते- 

“चान्द्र-सावन-सोराणां मानां तु प्रभेदतः । 

चान्द्र-सावन-सौराः स्यश्वयः संवत्सरा श्रमो "हति । 

तत, चान्द्रः संवत्सरः चैत्र-प्कर-प्रतिपदादिः फारणम-दणान्तः, 

सौरस्तु मेषादिर्मीनान्तः, सावनः षष्त्तर-शत ्याहोरा चात्प्कः । 

ते च चयः संवत्सराः केषु चित्कन्त येषु वयव तिष्ठन्ते केषुचिष विक श्यन्ते । 

तथा चः भविग्योन्तर-पराणे संवक्छर-साध्यं तिलकत्रतं पदते,-- 

“वसन्ते किद्रएकाशोक-शोभिते प्रतिपत्तिथि: । 

रक्ता, तस्यां प्रकुर्वीत खानं नियममास्थितः ॥ 

सनारपट् तिलकं कु्याखन्द न-पड्क-जम् । 

ततः भवत्यनु दिनं तिलकालङ्कतं मुखम् ॥ 

घां संवत्सरं यावच्छश्निव नभस्तलम्" इति । 

तच, मवत्सरखचान्द्रोऽवगन्तव्यः । ए्रुकपच्त-प्रतिपत्तिच्यास्तत्ि्लात् । 

न हि, प्रक्र-रृष्ण-पक्चौ प्रतिपदादि-तिययश्च सौर-सावनेपजवनेन 

प्र्न्ताः। यन्त्-“नव वाणि पञ्च च" -दत्यादौ संवत्सरस्यानन्त- 

बरताधङ्खलं सयते, तत्रापि चान्द्रएव संवत्सरः । “'्रुक्रपचच चतुद्- 

श्वाम्"--दत्यादिलिङ्गात्। न च, देत्र-प्रतिपदुपक्रमाभावादचांद्रलं। 

शद्धमौयम् । तदुपक्रमस्य संवद्छरस्य ष्यपेचत्वात् । श्रतएव ब्रह्म 

पवाणेऽभिदितिम्,- | 
स > 

* तदु यथा+इति वि° पुस्तके्पाठः। 
ॐ. ठि * 

† चचसुक्घप्रतिपदि तदुपक्रमाभावादचान््त्व-इति कः सो° सु 

पम्त्केषु पाठः| 



५१ कालमाधवे 

“चतरे मासि जगदब्रह्मा ससज प्रथमेऽहनि । 

प्रक्रपके समग्रनत्तदा* खग्यादये सति । 

प्रवन्तयामास तदा कालस्य गणएनामपि ॥ 

ग्रहावराशोनदन्मासान्। वद्सरान् वत्सराधिपान्"--दति । 

चाद्र-सोर-सावन-गन्दषु तु प्रत्ति-निमित्तान्यच्यन्ते। चम्द्र-कला- 

दद्भि-कय-प्युक्र प्रतिपदादि-तिथोनां षष्ठयधिक-शतत्रयेण निष्यन्नो 

यः, स चान्द्रः। द्ादश-राशिषु स्-संक्रमरेनिष्यन्नो यः, स सौरः। 

सवन-श्दाऽदोराचोपलक्तकः, साम-यागे सवन-चयस्यारोराच- 

सम्पाद्चलात् । तश्च सावनै, षष्ठयधिक-शतत्रय-सद्यकैनिष्यनो यः, 

स सावनः। एवं सति, वत्तंमान-भाद्र-प्रक्र-चतदगौमारभ्य श्रा 

गामि-भाद्र-ए्एक्र-चठद ग्धाः प्रारोने तिथि-षमुदाये चान््र-सवत्सरल- 

मविर्द्धम्। 

यच्च, निरूढ-पप्बन्ध-प्रकरणे श्रूयते, “तेन संवत्छरे संवत्सरे 
यजेत“ दति, “पग्रदना मंवन्सरोनानोयात्"- एति च। तत्रापि 

सान्द्रएव द्रषटयः। “सवान् लोकान् पप्रबन्धयाज्यभिजयति, तेन 

यच्यमाणोऽमावास्यायां पौणमास्यां वा-इति कन्यस त-कारश्चाद्- 

तिथौ तदन्टान-विधानात् । सौरस्तु संवत्सरः सुजन्ावाश्नि-त्रतादा- 

वृपयुव्यते† । तच ब्रत विष्एधमोन्तरे स्यते, - 
“भगवन् कर्मणा केन तिर्यग्योनौ न जायते । 

* समयन्त तदा, इति वि° पुस्तके पाठः| 

† ग्रहान्नगाद्तून् मासान्» इति भुर पुस्तके पाठः । 
† प्रतदानादावुपयुज्यते,-- इति कै° वि° परस्तकयाः पाठः| 



वत्सरप्रकरणम् | ५१ 

ख्यष्ड-रेगे च पुरषखग्रमाचच्छ भो सुने-इति* ॥ 

म्राकंण्डेय उवाच,- 

मेष-सक्रमणे भाने सापवासा नरोत्तम । 

पूजयद्वागवं दवं रामं ग्रतया† यथा विधि"-- 

दत्यरग्य,- 

“मोन-संक्रमएे मत्यं वासुदवश्च पूजयत्"- 

टृत्यन्तेन गन्धन व्रतं विधायान्ते तदुपसंहतम्,- 

“कृता व्रतं वत्छरमेतटिष् 

ेच्छेषु तियत्त न चापि जन्म"--इति। 

तथा, खन्दपराणे धान्यदान-त्रतं पञ्चते, 

“श्रथातः सम्प्रवच्छामि धान्यत्रतमनत्तमम् । 

श्रयने विषुवे चैव सानं कृत्वा विचक्तण.-- 

दरत्यारभ्य व्रतं विधायैवमुपमहतम्,-- 

“एवं मवल्छरे पृण क्याद् द्यापनक्रियाम्"--दति । 
सावनस् सत्रादावुपयोगः। तदणुक्त विष्णधभात्तरे,-- 

"“मचाण्परपाख्ान्यय सावनन 

लेक्यं च यत्थाद्रावदारकम"-इति। 

“गोमत वर मवत्सरोय एवं विदान् म संवत्सर सुपयन्ति ऋप्रेवनयेव" 

-इति श्रुतौ गवामयनस्य सचस्य मंवत्यर-नान्ना व्यवहारात् सवत्सर- 

कालस्तद् कमिति प्रतोयते । तच सावनेग्रोतयः, चानद्र-मोर्यो माम- 

* इति" शरन्दोऽचाधिक्रः प्रतिभाति । 
1 भक्तया, दति वि पुस्तके पाठः। 



५ कात्तमाधवे 

योस्तदन्ष्ठानासनभेवात्। तथा दि -श्ररोराचसाध्य एकः सामयागो- 

वेदेष्वदःशब्देनामिधोयते। तादृ शानामहवि शेषाणां गणः, षडः । 

स च दिविधः; श्रभिसवः एश ति(९)। तच, चवारोऽभिङ्गवाः षडा, 

एकः एष्य; षडः.--दति षडद-पञ्चकेन एकेामासः सम्पद्यते । तादृ ओै- 

दादशभिमैीक्नः साध्यं संवत्सरसत्रम्। तथा च, सावनेनेव तत्-सिद्धिः। 

चान्रश्य घडभिरदोरारननलात् । सौरस्य सपाः पञ्चभिरदोरारैर- 

धिकलरात् । 

नन्, “संवत्सराय दौकतग्यमाणा एकाष्टकार्या दौचतेरन्"--दति 

माघ-मास-गतायामष्टम्यां * चान्रतिथौ खाय रौत्ता श्रूयते । ततचा- 

रेव संवत्छरेण भवितव्यम् । मैवम्, उक्तस्य रौक्ा-काल्य पुवेपतत- 

रूपलात्। तन्निराकरणं हि भ्रयते,-श्रात्तं वा एते संवतसरस्यामि- 

रोचन्ते यएकाणटकायां दौचन्ते, यस्तं वा एते संवत्सरस्याभिदौचन्ते 

य एकाष्टकायां दौकन्ते"--इति । 

ननु, पक्तान्तरमपि चान्द्र-तिथिमेवोपजोौव्य भ्रूयते,--“फर्गुनो- 

पृणेमासे दौकतरन् मुखं वा एतत् संवत्सरखय यत्फर्गुन-पणमासः"- 

ति। न, तस्यापि निरारतलात्। “तदयैकेव नियया"--दति हि 

निराङृतम् । एकेव निथ्या, एकएव दोष दृत्यथः। 

गतायामद्काया,- रति वि परते पाठः| 

(९) प्रायशीयाऽतिराचः प्रथममहः चतुविोदितीय, उक्यस्तु गौय 

ल्योतिरिः चतु, खायमाः पद्म, खायन्यातिः षकमहः। साऽय षडहेऽभिः 

जव आभिक्तविकसोखते । चिरेतस्तारसाध्य प्रयममहः, पश्चदशस्तामसाध्यं 

इिवीयं, सप्तदशस्तामसाध्यं टतोयं, रकविश्रस्तामसाध्य चतुथ, चिणवस्ताम- 

साध्यं पष्ठमं, चयि श्स्ताम साध्यं घष्महः । साऽय एष्यः षड इव्युयते । 



वत्सरप्रकररम्। ५९ 

नन्, मिद्ध न्त्येवं श्रूयते, --“पिा-पणं मासे दीकेरम् मुखे वा 

एतत् संवत्सरस्य यदिच -पृणमासे मुखतएव* संवत्सरमारण्य दोक 
तस्य न कचन नि्यौ भवति चतुरे पुरस्तात् पौणएमासे रो्तरन् 

तेषामेकाष्टकायां क्रयः मन्पद्यते”--इति । वाढम् । श्रस्वमङ्गश्ते 

दौ्ोपक्रमे चान््रतिश्यपजोवनं, तथापि प्रधान-करमेणि स।वन-य 

केाबाधः। 

“नग्स्ि बाधः, "तषां पपकत सुत्या सम्पद्यते"--इति सुत्यास्ये 

प्रधान-क्मफि चान्द्रस्य प्रक्रपकतस्योपजोवनात्' । उपजेवतां नाम 

रक्तः प्तः, तथापि यथोक्र-प्रकारेणए रसस्य प्रधान-कमणः मावनम- 

न्तरेणानिवहात् सएवाच गद्ये । श्रयमेव न्याय उत्समगिणामयने 

कुण्डपायिनामयने तुरायणादो च योजनौयः। तेषां गोमच-विल- 

तित्बात्। 

यच तु, चाद्भादि-नियामकं नास्ति, तेख्किकिाविकन्यः। तथा 

हि.-पिप्यलाद्-शाखायामथवणिक-भारद्वाजादौनां षां मनौनां 

शियऽधिकर-मिद्धये ग्ण पि्यलादनादिष संवत्सरं वाममाम- 

नन्ि.-यएव तपसा ब्रद्माचयण श्रद्धया मवत्सर व्यथ यथाकामं 

र्न् एच्छत"--दति। बङ्कवास्वतमवाथं व्यतिरे क-मुखनाम- 

नन्ति.“ ताएता; संहिता नानन्तवामिने प्रन्रुयान्नामंउकरवासिन"-- 

दति । प्रेन्तिगेयाञ्ारुणकतमप्ं रेयमाणम्यादौ चिषवण-खानाद- 

ख्पं व्रतमामनन्ति,-““मंवत्सरमतदव्रतश्चरत्”--- इति! एवं विधषु 

= मुग्यतरव, - इति मु° पुस्तकं प(ठः। 



५४ कालमाधतर 

्रदश्षु नियामकाभावात् चाद्रारीनामन्दानामन्यतमः इच्छया 

ग्ररीतयः। 

नन्, संवर चा्र-मोर-सावन-मेदेन तेविध्यमेवाङग त्य तत्छ- 

खप-विनियोगावुक्रो । तत्रैवं विष्य-नियमो न युक्तः, श्रनययोरपि 

नाचच-वारदस्यत्ययो दि विधयो; संवत्सरयो विद्यमानलात् । तथा द्यायु- 

वदविदः पठन्ति.- 

“सोर-टदस्यति-मावन-चाद्धिक *नाक्तविकाः क्रमेण स्यः । 

मातुल-पातालातुल-विमल-र वाङ्गश्च वत्सराः पञ्च दति । 

श्रष्यायमयंः। गणक-प्रमिद्धयाऽत्तर-मद्यया मात॒ल-शन्दः पश्चुष- 

श्यधिक-श्तत्रयमाचष्टे । तावदिवस-परिमितः सोर-संवत्सरः । पाताल- 

शब्द एकषष्टयपिक-शतचयमाचषटे। तावद्िवस-परिमितो वारखत्य- 

संवत्सरः । श्रतुल शब्दः षषटयधिक-शतचयमाच्टे । तावदिवस-परिमितः 

सावनः सवत्र । विमलश्न्दश्चतुःपश्चादशधिक-श्तचयमाचष्टे। ताव- 

दिवस-परिमितश्चान््रः मवत्सरः। वगङ्गशन्दथ॒त्विषत्यधिक-शतचय- 

माद् । तावटिवम-परिमितोनाच्तत्रिकः मंप्छरः,-- दति । 

एवं तद्यस्तु संवःमरः पञ्चुषिधः। तच, नाक्तविकस्य ज्यो तिःशास्त- 

सिदध श्रायुदायादावुपयोगो द्रष्टः । बादखत्यस्त सिर-हस्यत्यादि- 

विशेषसुपजव्य गोदावयादि-खानादौ विनियुक्तः । श्रनेन बारस्प्य- 

मानेन कदाविदधिमंवत्मराऽपि निष्यदयते। तदुक्नमुत्तरसौरे,- 

' गुरोमध्यम-सतक्र्हन्त-रीनेयश्चानद्र-व् सरः । 

श्रधिमंवत्सरस्तसिन् कारयन सवयम् ॥ 
न= ~~न ~~ --- - --- ~ ------ ~~~ 

* श्रग्रधर, इति वि ° पुस्तके पाठः। 



वत्सर प्रकरणम् । ५५ 

वश्लेनी या प्रयल्नेन प्रतिष्ठा सुवं-नाकिनाम्। 

स्ार-मंक्रान्ति-रौनशक ऽप्यारधिमासवत् "दृति । 

मध्यम-गणएनया गराः सक्रान्तियस्संश्चाद्र-वतृषरे न विद्यते, से- 

ऽयमधिसंवसरः । तच, इदस्यति-सवादिकं न काय्यम् । स्फ़ट-गणनया 

ठृदस्यति-षंक्रान्ति-रहितो यश्चा द्रोवन्सरस्तस्मिननधिमासवत् काम्यादिकं 

वज्येमिति के चिन्मदषयोमन्यन्ते । 

श्रय चान््रस्यावान्तरभद्ा उच्यन्ते। मवत्सरः परिवत्छरः ददावत- 

रऽन॒वत्सरः दृदरत्रसत्यते पञ्च तद्भेदा; । तदेतत्सामान्याकारेण 

संवत्सरादि-पञ्चबिधलं साविचचयनगताग्मि-प्रणंमक-मन्त प्यते.- 

“संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि इदावत्सरोऽमि दृदुवत्छरोऽमि दरदव्रे- 

ऽसि"--दति । दृदुवन्सरोऽनुवत्रः,-इत्यथः। श्रतण्व चातुमास्य- 
ब्राह्मणे तदधिष्ाट-देवता-रूपलनेवं श्रूयते,“ शरप्रिवाव संवत्सरः 

श्रादित्यः परिवत्सरः चन्द्रमा इदावत्सरः वायुरन् वरे मदेग्रर इदव- 

त्रः" -दति । ब्रद्मविवत्तऽपि.- 
““सवत्सरस्दु प्रयमो दितौयः परिवत्सरः । 

ददावस्रसुतौयग्चत् यशचान् वरः ॥ 

ददसरः पञ्चमम्तु तत्सहवोयुग-मंज्ञकः"-- दृति । 

एतेषां पञ्चानां विनियोगो वरिष्णधमात्तर पदयते, 

“संवत्सरे तु दाद्णां तिन-दानं महाफलम् । 

परिपत्र तथा दानं यत्रानां दिजमन्तम ॥ 

दापुर च वस्ताणां धान्यानां चानुपूपरके । 

तयं रजतस्यापि दान चोक्तं महाफलम् इति । 



५९ कालमाधवै 

तथा, तदधिष्टाद-देवता-पृजा-रूपेोत्रत-विशेषः पद्यते-- 

“स्मरः सतोवङ्धि स्तथाऽकः परिवत्सरः । 

ददापर्वस्तथा समो ह्यनुपृवैः प्रजापतिः ॥ 

दत्य तथा प्रोक्तो देव-देवो महेश्वरः । 

तेषां मण्डल-विन्यासः प्राग्बद् व विधोयते ॥ 

प्रा्त्यात् पृजनं कां होमः काव्या ययाविधि"--इति । 
५०. न्द > ९ 

प्रभवमारण्य चर्यातेषु षषठि-वषष(९) दादश पश्चुकानि। तत्रैके 
९ [क { 4 = # र ९१ 

कस्मिन् वषे-पश्चकं एकैक -क्रमेण संवत्सरादयो भवन्ति । तद्त् सवं 

ज्यो तिःप्रास्तादवगन्तयम् । 
॥०॥ दति संवह्सुर-निणयः ॥०॥ 

------- 5 >¬“ 

श्रथायनम्। 

श्रयते यात्यनेन इत्-येण छग्यादक्तिणाशामुत्तराशाश्चेति ऋतु- 

त्रयमयनम्। तथा च वाजसनेयिनः पञ्चाग्नि-विद्यायां दक्िणोत्तर- 

मार्मयो; समामनन्ति-- “यान् षणएमासान् दक्तिणाऽऽदित्य एति" 

षए्सामन्दङ्ादित्य एति”--इति । तथा च्छन्दोगा श्रयघोयते,- 

“यान् षड़ दचिएेति मामा स्तान्" “यान् षड्दगेति मासां सतान्”--इति। 

ेत्तिलैया ऋतु-ग्रह-बराह्मणे पठन्ति.--“तस्मादादित्यः षण्सासान् 

द सिएनेति षडुत्तरण" दृति) एव चादित्य-गतिसुपजो यायन- 

निष्पत; सौरमेतरतत् । श्रतएव विष्एधमान्तरे सौर-मानमधिरतयो- 

~ नवषर ----- = -- --------~ ---- =-= - 

यान् 

(१) त दमे घष्िवधोः वादस्पदया इति वाडयम्। 



व्सरप्रकरबम् । ५ 

कम्, -"ऋतु-अयश्चायन खात्" दति। कंचिन्न चाद्र-मानेनायन- 

दइयमभ्ुपगच्छन्ति। मागोषादिके स्तिभिक्ं तुभिः कल्पितः कालः 

षएमासात्मकमुत्तरायणम् * । ज्येष्ठमासादिग्धेरंक्तिएायनम्,- रति । 

तच प्रमाए ज्योतिः शास्तादौ ्टणम्। श्रौत-समात्त-क्ोान्ठ ने तु मकर्- 
ककं ट-घङाग्यारिक एवायन-दय-कालः,-दति यथोक्र-भरुति-हति- 

भ्यामवगन्तव्यम्। उत्तरायणस्य यागकर्ङ्गवं काणा श्रधोयते.-- 

“उदगयने श्रापुग्यमाण-पच्य पृहे दादशाहमुपदब्रतौ भवा" 

ष्त्यादि । चोलादरौनासु त्तरायण-कन्तयता गद्म-खतिषु प्रसिद्धा । 

बत्यत्रतख्च॒ रेवता-प्रतिष्टारोनामुत्तरायर-दजिणायमयो वि धि-मिषे- 

धावाइ,-- 

“देवताऽऽराम-वाप्यादि-प्रतिषटोदश्मे रवौ । 

ररिणा्रा-मुखे कुव्वन् म तत्-फलमवा्रुयात्"--टति । 

उदके उदम्गते.-ए्व्यथः। उय-दवतानां प्रतिष्ठा दरिफाधने 

कर्य । तथा च वेवानष-संहितायामभिहिनम्- 

“मादर-मेरव-वाराद-नर सिंह-विक्रमाः । 

महिषासुर-दम्ौ च स्थाप्या वे दक्िणायम"- एति । 

एवं विष्छधमासराभिरितानि पददय-ग्रतादौन्धयन-कमतंयान्य- 

दाहाग्धाएि । | 

॥०॥ दृत्ययम-निणयः ॥०॥ 

~~ # +~ 

~ -- > भ नक 

,* घमामाब्मक उत्तराययः फालः, दति वि° परमके पाठः । 



५८ क्षालमाधे 

अथत्तवः । 

तु-शब्दः, “ख गतौ" त्यक्माद्धाते निष्पन्नः । इयन्ति गच्छति 

श्रणोकपुष्य-विकासादि श्रसाधारण-लिङ्गमिति वसन्तादि-कालविशेष 

्छतुः। स च षड्डिधः, “षड्धा तवः” दति श्रुतेः । यत्तु, दादश 

मासाः पञ्चत्तवः"- दति भ्रुतम्। तच, हेमन्त-शिशिरयोरेकी करणं 

िवच्तितम्। याजमानेषु पश्प्रयाजानमन््णए-मन्लेषु हमन्त-शिशिर्- 
योरेकस्मिन् मन्ते एकनेव* पदेनेकौ करणो क्तः । तथा रि,-““वसन्त- 

खून परौणामि । मैगश्र्ठद्रनां प्रणमि । वषाखटतूनां प्रणमि । 
श्रद्टद्नां ओोणामि"--इति चतुणा प्रयाजानां थक् एथगन्- 

मन्त्रणमन््ाना्नाय, पञ्चम-प्रयाजस्यानुमन््णमन्त्र एवं श्रूयते, 

“₹ेमन्तशिशिराटदधनां प्रोणमि"--टति। एतदेवाभिप्रेत्य बह्च- 

ब्राह्मले.-“द्राद श मामा: पञ्चन्तवेहेमन्त-शरिशिरयोः समासेन" -- 

हूति \ यच्चनयो मेन्त्र-तराह्मणयो दिवचनं, तत्छरूप-देविध्याभिप्रायेण । 

शिशिरस्य षष्टस्यान्तिमलात्, तेनानुमन्तणौयस्य षष्ट-प्रयाजस्याभावाङ, 

तस्यैव पश्चमे रमन्त ऽन्तभावो न्यायः। श्रतएव प्रयाज-त्राह्यणे, “वसन्त- 

मेव्तूनामवरन्ध"- इव्यादिना चतुरः प्रयाजान् प्रय, पञ्चम प्रयाजे 

कंवतेन रमन्तेन प्रसं शा.--“खादाकारं यजति रमन्तमवावरुमे-- 

दूति । 

श्रस्तु नाम यया तथा पश्च-षड्या, यथोक्र-खरूपेण तु† षोढा 

भियते। दादश्र-मासात्मक् संउत्सरे एकैकस्य खतेाभास-दयात्म- 

(~ ~> 

. * रकैकस्िन्नेकेकेन,- एति मु° पुन्तके पाठः। 
† सन्बेया यथेक्खरूपेणः- इति वि° पुरूके पाठः । 



उपेाङातप्रकरणम् । ५९ 

कसे षति एकादश-दाद श-माखयोरवजे यतु मश्कयलात्। षष्ठततौ एय- 

गनुष्टान-विधानाद । तच्चोपर््टादुदादरि्ामः । मास-दइयात्मकल् 

श् ग्रिचयने छतयेषटकोपधान-तराद्मणे श्रयते.--“इन्दसुपदधाति, 

तसाद द्टतवः"--इति । एकस्मिनुतौ कयोमामयोदनदं यरौत्य- 

मिति चेत्। वसन्तादयनुक्रमेण चे्-मासादि-दन्दमिति ब्रुमः । तचष्ट- 

कोपधान-मन्त्रषु श्रूयते, मधुश्च माधवखु वासन्तिकाटल्र, प्रक्रखु 

प्रसिश्च भग्ना, नभश्च नभस्यश्च वाषिकाटतर, दषञ्चोजश्च शारदा- 

टृव्र, सर्च सरस्यश्च हेमन्तिकाटद्, तपश्च तपस्यश्च भैशिराटद" । एषु 

च वाक्येषु ङः दवचनं वयव-मासाभिप्रायम् । श्रन्यया, 

“वडतवः--दति श्रूयमाणा षटमञ्या बाध्येत । श्रवयविन तावम 

न्ताद्रेकात्मकल, मोचामणौ यह च-मन्त्स्वकवचनन व्यवदागाद्वग- 

न्त्यम् । “वसन्तनतुना दवाः यौप्रणतना दवाः दत्यादि दि तत 

पद्यते । तथैवाधान-त्राद्मणे श्रयते, ““वमने वे बराह्मणस्यतर्म प्रो 8 

राजन्यस्यतु. शरद वरेश्यस्यतुः"- दति । 

यद्येते षडतवो चरौयन््-घयवम्नरन्तयणावन्तन्ते, तथापि सव्छ- 

रापक्रमरूपलन वसन्तस्य प्राथम्य द्रष्टम् । एवदवाभिप्रत्य श्रयते,-- 

“मुखं वा एतदृ्नां यदन्तः" - रति । पवाद हतेषु मक्र-्राहमणषु 

स्मत वसन्तोपक्रम-पाठाश्च वमन्तस्य प्राथम्यम् । 

तेष वमन्ताद्युतवोदि विधाः ; चादर मोगा । चेचादयशाद्राः। 

तकञादातं ` "मधुश्च माधवशच"-दत्यादिना । न च, ततर पतरादयो- 

मोक्राः.--दति श्नौयम्। मध्वादिगन्दानां चैचरादि-पय्यायतात् । 

श्रतएवाङ्ः,- . 



० कारमाधवे 

“सेबोमासामधुः प्रोक्तो प्ेणलोमाधवो भवेत् । 
ह्यष्ट मासस्ह ष्रकः स्यादाषाठः शररबिर्च्यते ॥ 

मभोमासः आवरः स्यान्रभघभाद्र उ्यते। 

दषयाश्युजामासः कात्तिकशचोऽ-सं्नकः॥ 

बहोमणामागेशिरः सहस्य; पव्य-नामकः॥ 

माघमासलपा; प्रो क्स्तपस्यः फारुगनः सतः”--¶्ति । 

एतषां पेबाद्यात्मकानां वसन्तारोनां षन्र-गति-परिकण्पितलाशा- 

श्रवम् । श्रतएव दोट-मन्त्रषवान्नायते,-“चन्रमाः षटढोता स 

टम्" कश्पयति" । तचा. दक-विेष ाषन्रमसौ परह्याश्नायते,-- 
“पृषवापरं चरता! मायधेतौ 

शिष्ठ कीडन्तौ! परियातो श्रष्वरम्। 

विश्ान्यन्यीमुवनाभिचष्ट-- 

तूनन्यो विदधश्जायते पुमः"--टति । 

शरव .“पुनजयतेः-इति लिङ्गाद् त्-विधाता च्; दष्यवगभ्यते । 

भग्, श्र्लेवं मध्वादौनां दादशामां चाद मासानां वसनाथुतुलम्, 

कंसपास्यस्य तु श्रयोदग्रस्य चान्र-मासस्य कथङतुषु निवा: ? तमास 

शटावश्च टतुयैद-त्राह्मणे मन्धानपाद-प्रःसरमाश्रायते,- “उपचाम 

प्टहौतेाऽखि सशसपाऽस्यदरस्पत्याय सत्यश्टासि चयोर भोमाख 
== == -- --- ---~-~-----~-- 

# षणदासरकरतून्,-दति क° वि° पुस्तकयोः पाठः। 
† चरम्ता-- इति कः वि० पस्तषयोः पाटः 

क्रोलन्तो,--डति म, पस्तके पाठः| थिरुकरीडन्ता,--दइति तु क्र 
भि* पस्तकयोः। 

$ ऋतुरन्धा,--इति कर पुनके पाठः। 



वत्रप्रकर कम् । १९१ 

दयाङशमेव तक्रीणाति"- दति । तथाच प्रवग्ये ब्राह्मणेऽपि, 

“श्रस्ि चयोदशोमाखच द्व्या, यत्तयोदश्नः परिधिभेवति तेनेव 

जयोदश्र मासमवरन्भे"-- दति । तदुत्पस्सि-मकारखास्माभिमलमाह- 

मि एय वच्यते । 

विद््तां एवं चयोदग्नोमासः, तस्य काऽनपपन्निवेसम्तादयठख्िति 

चेव । उयते । किमयं सप्तमष्टतुः, दो खिद् क्रष्येव षर खन्तभ्त 

उततंद्यान्तरालवर्तीं किदन तु-रूपः? न तावत्पञ्चिमः, “ श्तुषतुगा 

मुद्यमामः*"--टति शटनां मेरन्तय-ख्रवशात्। नाणयपरिमः, “वर् वा 

तवः” दति षरषड्या-मियमात् । वसन्तादिवक्ननब्राह्मणयोनामा- 

मराश्रषणाक । नापि मधयम, मध्वादिष्वपाठात्। उच्यते । ययो- 

मैबयो स॑स्रे मलमासेादृ ठते, तयोरत्रस्िंतखान्तभावः। तथा 

चासो षटि-रिवसात्मको मलिन-प्टद-भाग-दइयात्मकः, इति मध्वा- 

दि-शष्द-वाख्त्वनेक्रेषवम्तभावास्न काप्यनुपपत्तिः । 

सौरेग्तुषु बौधायनेन, “मोनमेषयोमष-एषयोवा वषः" 

दृच्यभिधानात् मोनादिलं मेषादिवञ्च वेकन्यिकं वसन्तसयाङ्गोरःम्। 

लया च, तदनुखारेण उत्तरे सो्रादयोऽपि यथाययं विकण्णम्ते। 

विनियो गसेषातु-वि्षाणं श्रति-रू ति-पराणेष्यवगम्यते । तच 

मुतिः, “वसन्त बराह्मणोऽप्नोमादधौत योग्र राजन्य श्रादधोत शरदि 

च श्रादसौत"-दत्यादि, सतिरपि,-- “वसन्त ब्राह्मणमुपमयोत 

से राजन्ये क्रदि वेश्मम्"--दति । विष्णधमाश्तरेऽपि वण्णस्सग्रते 
~~~ -~ -~--- --~ --~ -~ ~ -- --^ 

नत ~ 

किक ~ ० 

* नुष्यमान,- इति क° पुकके पठः । 
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वसन्ताद्यूतुषु षटसु एथक् पूजा-विगरेषाः कथिताः । तथा तजक, 

वसन्ते सानानपलेपनादि-दान, मोश्र पानकच्दानादि चोक्रम् । 

देवौप्राणे वषोखु तिल-दानसुक्तम् । तथा, शरद्यन्र-दानम, रमन्त - 

{परि -दानम्, शिशिरे वस्त-दानम्, इत्येतानि विष्णधमोनत्तरएवो- 

क्रानि। एवमन्यदणदादग्यम् । 

॥०॥ दृत्युत-निणयः ॥°॥ 

ल 

श्रथ मास-निशयः। 

तच, सकारान्तं मामिति प्रातिपदिकं चन्द्रवाचि, तस्याय काल 

हूति मासः। तदौयलं च, पञ्चदशानां कलानां टद्ि-च्य-दारेणा
व- 

गन्तव्यम् । यदद् मामत सौर-सावनयोरनुगर्ती, तद्धवमम्तु ; “मस 

परिमार'--दत्यसमाद्धातेनिष्यनोऽयं मासश्दः। मस्येते परिमोयते 

यावता कालेन चनद्र-दद्धि-कयौ, स चान्रोमासः। यदा, चनद्र-टद्धि- 

क्षयार्थं खयं मस्ते, दूति मासः । तया च, सिद्धन्तशिरे मणे 

पथते,- 

“मखन्तं परिमोयन्तं ख-कालाः[ दद्धि-दानितः) 

मासएते खतामासासिशत्तियथि-समन्विताः”-- इति । 

स्य राशरि-गतियच्र परिमोयते, घ मौरः। श्रदोरात्रार्णां विंशत् 

घ्या परिमीयते यत्र, ख सावनः! तदक ब्रह्मसिद्धान्त,-- 
+ 0 

+ पादुका,-इति वि पुरतके पाठः । 

+ यदीदं मासत्व' सौ रानुगं वक्त इत
ि कण परक पाठः । 

+ शछकलाः,- इति क° मृ" पुरतकयोः पाठः । 



वत्सर प्रकरणम् । ९१९ 

“चान्धः प्रक्षादि-दचान्तः सावनस्तिंशता दिभैः। 

एकराशौ रवियावःकाले मासः ष भासकरः"--दति । 

माकचमपि मासं कचिरिष्डन्ति, 

““सनयसे-परिवन्तस्ह नारचोमास सच्यते"- 

दूति विष्णधम्मात्तरेऽभिधानात् । तजापि, सपरविंश्ति-सद्या परि- 

मोयते श्रनेनेति मासश्ब्दोयोजनोयः । 

तच, सौर-मासस्याद्यन्तो मेषादि-रा शौोनामाधन्ताभ्यां व्यवस्थितो, 

वने पुरुपेच्छादिनियामकः, नाते नक्तं नियामकम्। चा- 

न्तु, दशान्त, पूएिमाऽन्तोवेति द्विधा विकल्यते। तथा ख 

श्रूयते --“श्रमावास्यया मासान् सम्पाद्ादरूत ङजग्धमावास्यया हि 

मासान् सम्यण्यन्ति, पौणमास्या मामान् मव्पाद्याहरुतृजन्ति पौए- 

मास्या टि मासान् सम्पण्यन्ति"-- ति । 

शरस्य वाक्यस्यायमथेः । श्रस्ति किश्चिदु्षगिणामयनं नाम सत्रम् । 

तश्च गवामनयनस्छ विनिः । श्रते दाद ग्मासेष्वन्टयम्। प्रताबे- 

कैकसिन्मासे विशत्खदःम् मेाम-यागविश्षाणां तिंशतामन््टयलान्न 

कि्िदप्यदरतखृष्टः शक्यते । तददिकृतावपि प्राप प्र।तमाममेकै- 

कस्िंसलस्िन् सेम-याग-परित्यागा विधौयते । तच, कतमददस्य- 

ज्यतामिति बीक्तायामिदमुखते। श्रमावास्यायामनष्टयन यागेन 

पर्ममामं परिममा्योत्तरस्यादिग्धतमदृश््यज्यतामिति विधायाथवाद् 

प्रसिद्धवाचिना शि-णब्दन मासस्यामावास्यान्तल प्रत्यक्त-दृष्टयत् मव्व्षां 

सद्मतमिति द्रढयति । एवं पौणमामो वाक्यऽपि योज्यमिति । 

प्रोंमास्यनतवे मरते; कटाचतो यान् । “यो वे पण श्रामि्ेति"-- 
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द्यादिना, “यज्ञेन यज्ञं प्रत्यवरोादन्ति"--र्ण्यग्तेगाथवाद-प्रपदेन 
सदृष्टान्तावय-यतिरेक-यक्रन प्रपञ्चितवात्। 

नन्, नेदाइतं वाक्यं मासान्तस्य नियामक, श्रतिप्रखकात्। तथा 

हि, तसौवानुवाकसारो परचान्तरसुपन्यस्टम्,--“षडरहेमसान् सम्पा- 

चाररत् जन्ति षडडेमेसान् सम्पश्चन्ति"--रति । तच, पुषव-्धायेन 

षृष्टमहमे सान्तः--द ति प्रसथ्येत । 

श्रय मन्यसे,-षडदेरिति बहवचन-निर्रात् पञ्चमिः षडशेरिति 

व्याख्यायां न कोऽपि विरोधः,-दृति। एवमणन्यजातिप्रसप्गादुमवारः । 

तथा च वाक्याकर्ं भयते,--“श्रद्धंमाकेमासाम् समयाद्यादर्धजन्ति 

श्रदमाेमाखान् सन्पश्यन्ति"-रति । श्रवकेकादधं मास-खोकारे परु 

मासल-प्रसक्गः । बशरपमास-सोकारे पर-त्रयाद मासल-प्रसक्गः । किञ्च, 

पु करोऽणतिपरसङ्गोदुःपरिहरएव । षड्रैरिव्य षडह-प्चक-सखौकारा 
समभात्। एकैकस्य षडशस्य सोकनत्यलात् । उशरागुवाक,-“षडर- 

माणान् सम्पाद्य यत् सप्रममद्क्िन् खजेयः”-एति सप्तमल-विधे- 
बत् । तस्मादतिपरसङ्ग-दइय-ग्रसलात् म प् नीक्तामासामः । 

श्रत्रोच्यते । भरति-खति-लेकप्रसिद्धिग्यो मासग्रन्दस्तिदिग-षम 

ङढः । श्रतयः संवत्छरायनतु-विषयाः पतवसुदाहताः । तच, सवत्र 

दाद ्ोभागोमासः । श्रयनस्् षष्ठोभागः। तुषु दयोभागयोरन्यतरः । 

सतयस्,- 
“मामे मासस्तु मात्रे सप्तविंशतिभिरिमैः। 

परिगषेषु ममेषु मासस्तिंधदिगेः खतः 

चाकः प्क्तादि-दश्ाकः *** *”- 



वत्सर प्रकर गम् । ६५ 

दृव्यादयः । लाकंऽपयाविद्दङ्ना-गोपालं मासस्य चिशदटिनःत्मकल 

प्रसिद्धम्। एवं सति, “श्रद्ध मातैमाान"- द्यत्र मासग्ब्दा मासै- 

कद् शं लक्तयति । षडरैरित्यच, षडरः-पश्चक-विवकायां न काचि- 

दनुपपत्तिः। एकंक-षडह-विवक्तायां पुन्धवद् कंदं द-लद णा ।श्रतेऽति- 
प्रसङ्गाभावाद् क्रवाक्यान्यां मासस्यामावास्याऽन्तवं पौणंमाखन्तत्' च 

विकल्यते । 

तच, प्रथम-प्चे, “चान्द्रः पएकरादि-दणन्तः"-दत्यादि-सातय उद्ा- 

हाया: । ग्ि्टाचार-बाह्द्य च तच प्रसिद्धम् । दितौय-पक्तस्या पोद्नकं 

श्रुति लिङ्गं स्मति-लिङ्गं च। श्रायते एिकाः एष्टि-प्रकरण संवत्मर-दक्धि- 

णोत्तरायण-षूषिमाम्नाय मास-पक्त-्टिमवमामनन्ति.- “सासा प 

प्रजापतिः तस्य छृष्ण-पचएव रयिः प्रक्र; प्राणः दति । तच, एष्ण- 

पच्च प्रायत्ये पाठोलिङ्गम् । समतौ महालय-प्रकरणे प्यते, 

“्रशरयक्-हष्णपते तु श्राद्धं काय्यं दिने दिने"--इति । 

तच यदि, दशन्तोमासेा विवच्छयत, तदा भाद्र्पद-रृष्णपरे-- 

द्यच्येत । नलेवमुक्तम् । श्राशचिन *मामान्तगतर्वन्लिदोष्यते । तच, 

रष्णपद्ादि-पूणिमां तल मभरवति। तथा च जयन्तौ-प्रकरण सयते, 

“मामि भाद्रपदऽषटम्यां छष्णएपरतऽद्ध रा चके । 

भवेत्रजापत्खक्त जयन्तौ नाम मा स्मता-दति। 

श्रवापि, जयन्याभाद्रपदान्तगतलं मासस्य पण्मांतलं। गमयति । 

शिष्टाचार-विशेषादपि ¡ प्रणिमांतलं द्रण्यम्। यति मप्र ण 
„-.~--- ~ -- --- ~ ---~--- - --“~---~~-- -- 

# श््ाश्वयन,--इति वि पस्तकेनपाठः। 

† भाद्रपदान्तभदत्वं मासम्य पणिमान्तमद्तां;--ति वि पमतके पाठः| 

¡ शिष्टाचारभेदात्तदपिः- गयि विर पृन्तकं पाठः| 
(१ 
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स्थते .-“खृतु-सन्धिषु वापयेत्" दति। तच, यदि दगश्ान्त-विवच्ा 

पयात् , तदा दशेव सन्धिलात् तचैव वपनं कुः \ कुव्वन्ति तु पूणि 

मायाम्। तस्मादुशोन्तव-पूणिमांतलयो; समोविकन्यः। श्रनष्ठाने तु 

तन्तदचन-विगेषाच्छिषटचाराच, वयवस्था द्रष्टा । वचन-विग्ष्त ब्रह्म- 

सिद्धान्ते पययते,- 

“श्रमावास्या-परि च्छिन्नो मामः साद् ब्राह्मण तु । 

सक्रानति-पौणेमामोभ्यां तथैव नुपवैश्ययोः"--द्ति । 

दशन्तानां पूणिमान्तानां वा मास-विशरषाणं चेवादि-संज्ञा नचत्र- 

्युक्ा। यस्िन््रासे पूणिमा विच्रा-नच्व्रेण युज्यते, स सेचः, एवं 

रेणखादिषृनेयम् । रितरा-विशाखादि-योगस्योपलचणएलात् क्रचित् 

चिवादि-प्रद्यामन्न-खात्यनुराधादि-योगेऽपि देच-प्रैशाखादि-मन्ञा न 

विरुध्यते \ शैचादि-श्रावणन्तानां * चिचादि-नकच-दन्दं प्रयोजकम् , 

भाद्रपदाशयुजाम्तु॒ग्रतमिषा-रेवत्यादिकं। त्रिकम् , कान्तिकादि- 

माचान्तानां छत्तिकादि-दन्दम्, फार्गुनस्य तु पुवेफसणन्यादि-चयम्,-- 

दूति विवेकः। तथाच सद्कषणकाण्ड.-- 

“द द चित्रादि-ताराणं परिपृणग्दु-सद्गमे । 

मासायरैवादयोज्ञेयाः विक: षष्ठान््यसप्रमाः”- दूति । 

श्रन्यचापि,- 

“्रन्योपान्त्यौ तरिभौ ज्ञेयो फारुगनशच तरिभोमतः। 

ग्रेषामासादिभाप्नयाः कत्तिकादि-यवस्थया" इति । 
० 

मिन 
4 9 

* च्वेच्रादिश्रावणान्तानां पञ्चानां, इति वि° पुस्तके पाठः। 

+ श्रतभिषम्रेवद्यादिकः-- स्ति मु° एस्तके पाठः। 
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तच, मास-सामान्य-कन्तयानि तैत्तिरौया श्रामनन्ति,-"ममि 

मासि पिढम्यः क्रियते, मासि मासि ष्ान्युपयन्ति मासि माद्यतिग्राद्या 

द्यन्त "--दति । प्ष्ठानि स्तोच-विग्रषाः, श्रतिग्राद्या यह-विश्षाः । 

शाखान्तरोऽपि कुण्डपायिनामयने, “मासमग्रिरोच जरोति"- दति । 

माम-विगेषानुपजौव्य कन्तवय-विगेषं कन्यसचकाराः पठन्ति, 

“श्रच्यं ह वै चातुमास्ययाजिनः सुकृतं भवति"इति । ^ फारगन्या 

पौणमास्यां चेत्या वा प्ैशवदवेन यजते, ततश्चतषुं मासेषु श्राषाया 

श्रावं वोदव्ाय वरूणप्रघामे यजेत" रत्यादि । सत्ताश्च पद्मपरा- 

णादुक्त-गौरौत्रतादयग्ैवमासादिपु क्रमेण कत्ता; । ते च रेमाद्रो 

ब्रतखण्डे दरष्टयाः। तया विष्एधमात्तरे, तिलदानादौनि माघमा- 

सादिषु कत्तदथानि । तानि च दानखण्ड द्रषटयानि । चान्र-सौर- 

सावन-मामानां म्ये कस्यचित् क्षित् प्रशस्तवं द्यम् । तदुक्रं 

ज्योतिगणे-- 

““सोरोमामो विवादादौ यज्ञादौ मावनः सतः । 

श्राग्दिके पिढकाव्य च चान््रोमामः प्रणस्यते”- एति। 

॥०॥ इति प्रद्धमःम-निणएयः ॥०॥ 

अध मलमास्त-निणयः। 
तम्य सवरप व्रह्ममिद्धान्तेभिदिनम्-- 

““चान््रोमामोद्यसक्रान्तो मलमाभः प्रकीन्तितः"- दनि । 

मनव कालाधिक्यात। तथाच ग्टद्यपरिगरि्-- 

“मले. वदन्ति कालस्य मामं कालविदोऽधिकरम्"- एति । 
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कालाधिकाञ्च विष्णधञान्तरे दग्िम्,-- 

““सोरेणाब्दस्तु मानेन यदा भवति भागव । 

सवने तु तदा माने दिन-षटकं प्रपृयते । 

दिनराचख ते राम प्रोक्राः सवत्॒रेण षर् ॥ 

सौर-संवत्सरस्यान्ते मानेन शथिजेन तु । 

एकाद शानिरिच्यन्ते दिनानि श्टगनन्दन॥ 

समाद्ये साषटमासे तस्मान्ासाऽतिरिष्यते॥ 

सचाधिमासकः प्रोक्तः काम्य-ऊर्मसु गहितः"- ईति । 

श्रयमथेः। मौरमवसरः ष डभिदिनैः सावनादतिरिच्ते । एकादश्- 

भिरङितिश्ाद्रदतिरिच्यते । तथाच, चान्र-संवह्सर्-दयात् सौर-संवतर- 

दयं दा्िंत्या दिमैरधिकं मवति । तत ऊद मौर मासाषटकं चाद्रान् 
मामकात् साधः सप्नभिदिमैरतिरिच्यते । तथाच, मिलिता दिनार 

नूनेमासे भवति । सऽयमधिकोमामः,- इति । श्रवश्िष्ट-दिनाद्ध- 

प्रणश्च यथो ककाला दूष षोडशभिदिनेः सम्पद्यते । श्रतएव सिदान्ते- 

ऽभिदितम्,- 

"'दाविंशङ्धिगतेमाेरि नैः षोडशभिसथा । 

घटिकानां चतुष्कन पतति द्यधिमासकः"- दरति । 

न च, कालाधिक्यमातेण मलते तिष्यादि-ृदधेरपि मलल 

प्रसज्येत,--इति शङ्नोयम्।  कालाधिक्ये सति नपषकतेन मलवा- 

दोकारात् । नपुमकलश्च ज्योतिः प्रभिरितम्;- 

““श्रसंक्रान्तो दि यो मासः कदावित्तिथि-दद्भितः। 

कालान्तरात् समायाति स नपसक द्रखते"-रृति। 
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परुषस्य र्स्य तवाभावान्नपुंमकवम्। तदपि तवैवोक्नम् ,- 

“श्रहणः दय भानुस्तपनशचनद्रो रविगभलिश्च । 

श्रयमा दिरष्छरेतादिवाकरोमिच-विष्ण् च । 

एते दादश खयामाघाद्येषदयन्ति मासेषु । 

निःखययाऽधिकमासो मलिम्लुचास्यस्तः पापः 

मामपु दादशादित्यास्तपन्ते दि यथाक्रमम् । 

नपमकऽधिके मामि मण्डलं तपते रवः" दृति । 

मलिम्लंचलञ्च तस्य राच्तमीलस्वरेराकरान्तलात्। तदाद ग्रातातपः,-- 

"'वत्सगम्तगेतः पापे यज्ञानां फलनाग््छन् । 

प्रछःयातुधानाययैः समाक्रान्तो विनाशकः। 

मलिम्लकैः ममाक्रान दय-संक्ान्तिवजितम्। 

मलिम्नचं विजानौयात् मवेकमम् गरितम्"-दति । 

नन्, 'दरातंगद्धिगतरमामैः - दत्यनेन वचनन ययं कालेयन्ता द्भिता, 

सा वचनान्तरेण विष्ध्यते । तथाच काटकगटद्यम,- 

""यम्मिन्मासे न मंक्रान्तिः मंक्रान्ति-दयमव वा। 

मनलमामः सविज्ञेयो मामं विशनत्तमे भत्" दरति | 

नायं दोषः । दयोवेचनयो भिनन-विषयलात् । ज्यो तिःगास्त-प्रमिद्ध 

मध्यममानमाश्रि्य “दाविशद्धिः"-- दति वचन प्रत्तम् । “यस्मिन् 

मसे" -हतितु स्फरमानमाश्चितय प्रत्तम् 

नन्, मव्यम-मान-प्रदरत्तोऽधिकमामो श्यो तिःशाग्च-यर्वदारएवोप- 

यज्यते न त् श्रौत-स्मात्तयो्तसय प्राकप्रतिपदादि-दभरान्तव-नियमा 

सभरवात्। पोडणभिदिने घटिकाचतुषटयन चोपेतेषु दािगरासेपु 
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गतेषु साऽधिमामोा विधौयते । तच, यदि दशान्तामासा विवक्तिताः, 

तदा षृष्ण-डितीयायां घरिका-चतुष्टयं गते श्रधिमासस्योपक्रमः 

प्रसज्येत । अ्रथानियतेपक्रमावमाना दात्रिशन्मासाविवच्छेरन्, तदापि 

प्करप्रतिपदादि-दभन्तोमासः--दृत्येष नियमो न लभ्ते । ओ्रौत- 

समत्तयवदारेोपयोगिनि लधिकमासेऽस्ि नियमः। तथाच लच् 

हारौतः,- 

“दनद्राग्नौ यच ह्येते मासादिः स प्रकत्तितः। 

श्रप्नौपोमो समतौ मध्ये षमाप्री पिटसामको ॥ 

तमतिक्रम्य तु यदा रविगच्छत् कदाचन । 

श्राद्योमलिम्नुचोक्गयो दितौयः प्रतः सतः”--दति । 

श्रयमथः। दशपृणंमासयाजिना पएक््रतिपदि दशटि-दवाविद्राप्रौ 

ह्येते, छष्णप्रतिपदि तु पृणमासेटि-देवावगरौषोमौ , श्रमावास्यायां 

पिण्डपिदयन्न-देवौ पिसामकौ । तग्रैवं सति, प्रक्रप्रतिपदादि-दभो- 

न्तोमासः संक्रान्ति-ररिताऽधिमासः,- दरत्यथाततण्यते दति। तस्मान्मध्य- 

ममान-गणना श्रौ त-्मात्तयोनापयुक्ना । बाढम् । तथापि, कालाधि- 

क्यान् मलमासः, रत्यस्षिन्रेशे तदु दादरणएमिव्यदोषः। यन्त्,-“मासे 

तिंगन्तमे भवेत्-इत्य॒दा इते, तत् श्रौत-खान्तयोरुपयुज्यते । स्फट- 

मान-सिद्धूलात । 

तादृ शञ्चाधिमासमुदाररामः,--ग्रष्टपञ्चाशत्-युक्र-गतदटयाधिके 

शकवषेाणं सखे गते सति रुमनन्तरभावो योऽयमोश्वर-संवत्सर स्तस्मिन् 

श्रावणमासाऽधिकः । ततः पूव्वभावो योभावसवत्हरस्तस्िन् फासन- 

मासोऽधिकः । तयोः सवत्सरयोमेप्यवतिनौ यो पृष-धाट-संवतरौ, 
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तदाद्याश्चतुविं तिमासा दै ्ररखुवत्सरे च चवारदत्राधाः। तथा सति, 
यथोक्रफारुगन मारभ्य गणनायां ययोक्रः आ्ावणएमासस्िंशत्तमो भवति। 

श्रनेन न्यायेन षष्टिमासात्मकेषु पञ्चसु वत्सरेषु दावधिकमाभौ 
सम्यदयते । तदुक्तं महाभारते, 

“पञ्चमे पञ्चमे वषे ईमासावधिमामकौ । 

तेषां कालातिरेकेण यदाणामतिचारतः"- इति । 

ननु, श्रधिकमामस्य कविस्ति शततमं यभिचरति, नोनाधिकम- 

द्याया श्रपि दशनात् । तथा दि,-वथोक्तश्चर-मवत्सरोत्तर-भाविनि 

चित्रभानु-मंवसरे वेशाखमामोऽधिकः। तत उत्तरभाविनि तारण- 

संवत्छर-व्यवदिते पाथिव-मवत्सरे भाद्रपदमामोऽधिकः । तथाच, तर 

कोनचिंश्ं सम्पद्यते । तथा, खरमंवत्सरे वेशाखमामोऽधिकः । मन्दन- 

संवत्स॒र्-वयवदित विजयमवत्सरे भाद्रपद मामोऽधिक ति तत्राणेकोन- 

विंश्रचम्। तथा, दुसुखमंवत्सरे आ्रावणमामोऽधिकः । रमलम्ि-विल- 

नि-सवत्सरदय-यवदहिते विकारिमवत्छर च्यैष्ठोऽधिकः। तथाच, तच 

पञ्चचिश्त्वं सम्पद्यते । तस्मात्, मासे चित्तम भवेत्-त्यतदयुक्र 

भवति । नायं दोषः । विंशरत्तमवस्योपलचतणलना्गौकागात् । उद्ाद- 

रण-प्रद ् नाथेमतदुक्र्मित्य विराधः । 

शृदमत्र विचायते । किमयं मनमामः खतन्त्ः, उत पत्रय परदू- 

मासस्य श्रषः, श्रदो खिदुत्तरस्य रद्ध मामस्य प्रषः? एति। नच, 

काकदन्त-परौकयमनृष्ठानानुपयोगादिति"ङ्नौ यम् । प्रतयान्दिकाश्च- 

नष्ान तद् विचारस्योपयुक्रवात्। तथा हि, ए्द्धापाट-्रएम्रावणयो 

मप्ये यदा मनमाससतदा तस्य खातत्य तिन् प्रत्याम्दिकमेव न 
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्ा्नोति। पुसयोत्तरस्य वा शेषे, ेपिणि माते यक्मत्यान्दिकादि तख 

मलमासेऽणनु्ठानं प्रा्रोति* 'पिदकाययाणि चोभयोः--एति कचनात्। 

तस्मात् षाथकोपिचारः । 

तच, खतत्यं तावद्रतु-निएये निरस्तम्। पारतव्येऽपि वेषलं 

युक्रमिति कंचिदाह्ः। तत्रोपपत्तिं कंचिरिच्छन्ति चोपन्यन्ति च । 

मेषादि-संक्रान्यदयनादि-मंज्ञानां प्रयोजिकाः। तथाच ज्योतिःशास्ते- 

ऽभिदितम्,-- 

^“ मषादिम्थं मरवितरि योयोमासः र्यते चानः । 

चेत्ाद्यः पविशनेयः पून्ति-दिलेऽधिमासाएन्यः"- ति । 
यदा सबितथयक-रागिम्धं सति दणे-दयं थ्यते, तदानौमन्य उत्त 

रदभावसानकोमासाऽधिमामः। न तत्पूव-दभावमानक दृत्यथेः । यदा 

प्द्धाषाठखय बह़्ल-चतुदश्यां दग वा ककेट-संक्रान्तभवति, प्रद्रा 

वणमासस्य प्रएक्रपत्ते प्रतिपदि दितोयायां वा मिह-पक्रान्तिः, तदा 

ककंर-संक्रान्त-युकरसयम् परडू-मासस्याषाटयं युकम् । तदौय-दभेषय 

ककटस्थं रवाववसितलात्। मिंह-सक्रान्ति-यक्गस्यापि भ्रावएतमुचितम्। 

तदौय-दशख सिंदम्य रवाववसितलात् । तेनैव न्यायेन तयोमध्व्सिनः 

सक्रान्ति-रदितस्य मासख देः ककंरेस्यएव रवौ ृते,-एति पवी- 

षाठवदतस्यायाषाढतमुचितम्। 

श्रत्ते । मेषादौनां परद्धमास-संज्नं प्रत्येव प्रयोजकलम्। मल 

मासखयोत्तरंमास-गेषव-सरणत्। तथा च ज्यातिःपितामहः,- 

~> ज 

* भवति--इति मु° पृस्तकरे पाठः। 
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"षष्ठया तु दिवमेमामः कथिते वादरायकैः , 

्वाद्धं त॒ परित्यज्य कन्तव्या उत्तरे क्रियाः”--हृति । 

श्न्यत्रापि षष्ठिदिनात्मकं मासं प्ररुत्याक्रम्.-- 

“श्राद्धा मलिम्लचो ज्ञा दितोयः प्रन सतः" एति । 

“एवं षष्ठिदिनो मासस्तदद्ध तु मनिम्बृचः" इति च। 

व्यानिःशास्वान्तरेऽपि,- 

"षष्ठया टि दिवनेमासः कथिते वाद्गायरीः । 

पवमद्धं परित्यज्य उन्तराद्ध प्रशस्यते" दृति ॥ 

श्रस्तेवं सक्रान्ति-रदितस्य मनमासस्योत्तर-शेषल, दि-संक्रान्ति- 

यक्गस् तु कथमिति चत् । उच्यते । प्रथमन्तावत्खष्पं निरुप्ते । तश 

ष्योतिः भिद्धान्तऽभिहितम्,- 

“श्रमक्रान्त-मामोऽधिमामः स्फर, स्यात् 

दविसंक्रान्त-मासः क्त यस्यः कदाचित् । 

यः कान्तिकादि-चये नान्यदा स्यात् 

तदा व्ष-मध्येऽयिमाम-द्यं स्यात्"इति ||. 

श्रयमथै,--स्टमानेन योऽयममंकरान्तः स स्पुटोऽधिमामः, तेनेव 

मानेन योऽयं दि-मंकरान्ति-युक्रः म चयमामः, मच काल्तिक-माग- 

्ो-पौपेव्येव चिव्वन्यतमो* भवति, नान्यु माघादिषु नवम् । 

एवंविध-चयमास-युक्तं वषे तयमामान्पवेषु मासेषु मध्य कशिद- 

पिकमासा भवति, चयमामादूभ्वमपि माम^चय-मफऽपरोऽधिमासः। 

 „ चिघ्नन्यतमे,--हति वि प्तक पाठः| 

` वरिषमासेप्रु--एति मु° पुन्तकं पाठः। 
1 [) 
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तदेवंविध* मेकवषम्य' मलमाम-वयश्चुरेण कालेन यदाकदासि- 

दायाति, नच्काधिमासवत् पनः पनः समा समायाति । ततकित- 

यागमन-कालथ सिद्धान्तशिरोमणौ दग्तिः,- 

“गते व्ध्यद्धिनन्देमिते ण्ाक-काले 

तियो रैभवियत्यथाङ्गाचरय । 

गजाद्रग्निण्ठभिस्तथा प्राचगशोऽयं 

कुविदेन्दवषः कचिद्रोकुमिश्" । 

्रस्यायमर्थः--चतुःपतत्यधिक-नवशत-सञ्च वषः परिमिति श्क- 

काले कञिदक्रमाम-चयोपेतेवत्सरोगतः। यथोक-सह्या चास्ध- 

दिनन्दरित्यनेन पदेन विवक्िता। श्रधयश्चुलारः, श्रद्रयः सप्र, 

नन्दानव। एतव्सह्याचय-गमका श्रङ्गा गणक-प्रसिद्या प्रातिलोम्येन 

लिखिता यथोक्र-मद्यायां पयवस्यन्ति । 

तिथोगैरित्यचापि तिथयः पञ्चदश, ईरा एकादश तच, 

गएवैपङ्गषु प्रसिपरेषु पञ्चदशाधिकश्त-युक्त-मदस-मदया सम्पद्यते । 

तावद्भिः शकवषरिते काले कशिदुक-माम-वरयोपेतः संग्र । 

्रङ्ाचखयरित्यत्, रङ्गानि षट्, अ्रक्ताणोद्धियाणि पञ्च, या 

दादश । तवराङ्ग-प्रेपे सति, षरपञ्चाद्धिक-ए्त-दयोपेत-सदख- 

सह्योपप्यते । तावद्धिव॑दछरैमिते शककाले यथोक्त-मास-योपेतः 

कसित वत्सरः । 

शरस्य ` चोदादरण पर्वादादत दै्ररसंवत्सर परादौ नोभाव-मंवत्सरः 
तच हि, भाद्रपदबहलामावास्ायां कन्या-मक्रान्तिस्तजष्वमसंक्रार 
जन्म = ~ 

^ तदेतदैवंविध, - इति वि° पुस्तक प्राठः । 
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मेकं मासमतौत्य उन्तरयोमासयोः करमेण तुला-टखिक-सक्रान्तो, 

ततजध्वेकस्मि्नेव मामे प्रकप्रतिपदि धनुमंक्रान्तिः दशे मकर्- 

संक्रान्तिः, तत्वे कु्भसंक्रान्तिः अनन्तरे माम दशे, ततसष्वमेकम- 

संक्रान्तमासमतोत्य उत्तरस्यां प्रक्रप्रतिपदि मोनसक्रान्तिः। एवं 

सत्येकस्मिनेव वत्सरे द्ावमक्रान्तो मामो एको दिमंक्रान्त-मामः.-एति 

यथौ क्रमास-वयं सम्पद्यते । 

गजाद्य्िष्ठभिरित्यच्रापि, गजा अष्टौ, अद्रयः मप्र, अ्रग्रयस््रयः, 

भूरेका । तचाद्भ-प्रजषपे मत्यष्रमप्नत्यधिक-ग्रते यो पेत-मदस-मद्या 

स्द्यते। तावद्धतमिमिते शाककाले कञचिद्कपिधः मम्यते 

वत्साः । कुयरेनदपैरित्यव, करका, वेदाशुलगिः, दृन्दुरेकः । तवा 

रकतपेरोकचय।रित्यधिक-गरतमल्या भवति । एतावद्धि; कचित् 

पत्तरयोः तय-मामयोवयवधानं भवति । गोकुभिश्चत्यव, नप॑ंमक(१) 

वज्जितेषु खराक्तरेषु गण्धमानेष्वोकारानवमः पम्पदयते । कुरेका । 

ताद परस्प मति एकोनत्रिशतिभवति । तावद्वै ककत्यवात्त- 

रयोः तयमामयोग्यप्रधानं भति । 

चरचर, द्विमंकरान्ति-युक्तम्य क्य-मज्ञायामुपपन्तिर्चयते । यदा, 

धनस्थे रवौ दशपृततिम्तदा तस्य॒ मपादिम्य वचनन मागो 

प्राप्रम्। तथामति, पंवादाते निम्॑रान्त मामे धनुः्य रवौ दग्रान 
माप्त, किन्त मकरस्य । भरतः पौषमामलं तस्य मम्पन्नम। तथा च, 

शै 4 #॥ ५ र 

मार्गगोषैस्य तच नप्नवान्तभ्य क्षय मज्ञा युक्ता । श्रतणवकमाम-ग्रामि- 

(2). ऋवगन्दवगाय।* ५५।१५अ्/ {१ | । 
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सारंहमः पाप्य पतिरिति ययत्यत्या सएवादसछति-संशयाऽपि यव 

यते। स च व्यवदारोबारैखत्यव्यो तिग्न्ये दृ ्यते,- 

“यसिन्मासे न संक्रान्तिः संक्रान्ति-द्यमेव वा। 

संसपदस्यतौ मासावधिमासश्च निन्दिताः-एति। 

तच, कयमासात् प्राचौने योऽसंक्रान्तः स संमपेः। श्रसक्रान्तवने- 

लगायिकमामवत्कमंनरईतायां प्राप्नायां तदपवादेन कमादः षन् 

सम्यक् सपीति रंषपः। तस्य कमानदंल-पराभिरेवं सयते,- 

"“सिनोवालोमतिक्रम्य यदा संक्रमते रविः। 

रविणा लहितो मासेद्यनदः सवेकमसु"इति । 

मदपवारशैवं सयते.-- 

“मासदयेऽन्द-मध्ये तु संक्रान्तिन यदा भवेत्। 

प्ाङृतसलत् पुवः स्यादधिमासस्तथोत्तरः"--इति । 

सक्रान्नि-रदितयोदयोमासयोयः पुवोऽसकरान्तः, स प्रातः एधः 

कमे दृत्यथः । श्रस्पिन्ेवायं जाबालिः. 

“एकस्िनेव वषे तु दौ मासावपिमासकौ । 

्राकृतखच पूवः सयादुनत्तरस्त् मलिन चः" एति । 

श्रत: संषपलं तस्योपपन्नम् । श्रसक्रान्त-मास-दय-मध्य-व्तिनः चय- 

मासघ्यादस्पतिल-निरुकनि.पूमेव दग्िता । तदुन्तरभाविनोऽसकरान्तखय 

कालाधिक्यादधिमासलम्। तएते चयोऽपि च्योतिःशाख-प्रषिद्ध 
विवाहादौ निन्दिताः । तथा तत्रव सते 

“यदे-मधयेधिक-मास-यगरं 

तत् कान्तिकादि-चितये चयास्यम्। 
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मास-चयं व्याज्यमिदं प्रयत्रार-- 

विवाषयज्ञोत्व मङ्गलेषु"--दति ॥ 

यथोक्ग-प्रकारेणंदस्यति-नानः तयमासस्य दितोय-संकरान्ति-प्रयक्- 

नाम-ममवे सति एद्धमामव-खातम्व्यान पू त्तग-मास-गरषलगङा- 

ऽवकाशः । 

नन्वकाधिकमासापेत-संवत्सरस्य चयोर श-मासात्मकलं यथा, 

तथाऽधिमाम-दयोपेन-छंवत्सरस्य चतुद शमासात्मकल प्राप्रम्। म च 

तदयुक्म् , 

“चयोदशन्त, श्रुतिराद मामं 

चतुदश; क्रापिन केव दृष्टः" इति। 

वचनात् । नैष दोषः । श्रसंकरान्तत्नाधिकलयप्रसक्रि-यक्रयो यो मथ्य 

पुवद्याधिमासच-निषेधात् । उक्तं हि ज्यो तिःमिद्ान्त,- 

““धर-कन्या-गते खयं टृशिक वाऽथ धश्विनि। 

मकरे वाऽथ कुश्मं वा नाधिमासा विघौयते"--इति। 

श्रयम्ः- टृ िकादिषु चतुपुं मासु यदा मनमामः प्राप्नाति, तदा 

छ त॒ला-कन्ययोव॑न्तमाने मत्यमक्राोऽपि नाधिमामः,- एति । 

धट-कन्या-गति,--त्युपलक्तणम् । पू३्वपि प्रमक्राऽसंक्रान्तो नाधि- 

माषः । तदङ्ग ब्रह्मषिद्धान,- 

““वेत्रादवाडनाधिमामः परतस्धिकोभवेत्"- इति । 

के्रादारग्योपरितनेषु माख्पु यदा" यौ कौविन्द्ामातमंकरानतौ, 

तदा तयोग्गचौनः पुानाधिमामः उन्तरम्तु भवल्यधिमामः । 

मन्, मभेङतुद प्रमामल-प्रः षिः, तयाणयकादश्रमासत्यं षम्पृखञ्यते 
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तयल्लेव दोषः । तथाहि. दादश मामा मवल्रः"-दतोषा नित्यवत् 

शतिः ममेक्रानतान्मामानुदिश्य प्रटृत्ता। 'श्रसि चयोदशोमास 

दत्याहः"--इत्यमक्र न्तस्य कादाचित्क प्रथक् श्रवणात् तया चं 

मति, प्रकते क्षयमासपेते चयोदश्रमाम(त्मक संवत्सरे दयोरसंकरा- 

न्तयोः परित्यागे सति अवशिष्टाः समक्रना एकाद परीव । ततोनित्यवत् 

भ्रूति-विगाधः । नायं शेषः । संक्रान्ति-दय-युक्य चयस्य मास- 

दयेन पग्गिणनात्। तथा च सयते,- 

“तिद प्रथमे पुता दवितीयेऽद्र तथोत्तरः । 

माम(विति वुद्रैखिन््ौ यमामस्य मध्यगो "इति । 

ज्योतिःशास्ते दि संकरान्ति-युक्र-रयमामादाद्च क्रान्त; तित् पूवत 

चालन-संखारे।ऽस्तोतयक्तम्। तथा च, यदा चालनमसि, तदा 

पूञखाम॑करान्तख मक्र नतव-सनयादनादयं तयमा एकलनेव परिगण- 

नौयः। यदा तु चालन-मप्वारानास्ति, तदा यथोक्तप्रकारेण माष- 

दयात्मकवं द्रयम् । चयोक्गं उरश्रगमिद्धन्े-- 

“मासः सकरान्तिरोनेाऽधिकंदति कथितः गोत्र-पक्र-प्रचारैः 

संमपादस्यतिः स्यात् समविषमतया चालनं तत् क्षयस्य । 

रवश्द्रकंयोविर इित-रविमंकरान्तितश्चालनं मा 
स्याद्रा तस्याकंमासे यदि न चलति वै मास-युगं विचिन्यम्” । 

कविन् ज्यातिगन्ये नित्यवदेप चालनमुक्रम्। तथादि,- 

“'यावश्मासोदिसंक्रान्तिः स्रानये पपद्यते । 

स्गेसाम्यवरं दृष एवं वत्सरेण क्रमः" । 

तथा --"असक्रान्तौ दिमंक्रन्तिः सक्रान्तिरहिते यदा; 
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६ € ९, # भ मामा पृववस्य मामस्य पव दशं दिनेगेमात। 
उत्तरे माते सक्रान्तिनाडिका्े वि़षयेन्"- इति" । 

त्थं मलमास-खर््प निरूपितम् 

अथ तच वञ्यावरज्यं विवेकः क्रियते। 

तच पैडीनमिः,- 

“प्रौत-सा्त-क्रिया; मवीाद।दगे मामि को्सिनाः। 

चयोदगे तु सवास्ता निष्फलाः पर्को्िनाः॥ 

तस्मात् बयोदे र मासे कुयात्ता न कथञ्चन । 

कुवन्ननथमेवाग्रः कुयादाल्म-विनाग्नम्"- दति । 

श्च, निष्फलाः--दत्यभिधानात् फन-कामनया प्रद्रत्तं काम् 

निषिष्यते,--दति गम्यते तथा च सत्यन्तर - 

"दश्छादि सवेकाम्यन्त्, मनाम विजयः" दति । 

न च, सवाप्ताः.--दत्यमिधानात् नित्य-नेमित्तिकयोर (प निषधः 

शङ्नोयः, 

^ नित्यनैमित्तिकं कुयात् प्रयतः मरन््नम्यचे" दति 

हस्पति-वचनान् । जावालिनाऽपि तदवाक्रम - 

“नित्य-नमित्तिक कुयाच्क्राद्धं कखन निमनच। “ 

तिथि-नक्तच-वागोक्रं काम्य नव कदाचनः" दति, 

-* व्र्चिदिन्यादिर्तदन्तागरत्यो न द्यत वि पुम्तता{तरिक्त पुम्तकरोष | 
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योऽयं मलमासे काम्य-निषेधः, श्रसावारम-समा्चि-विषयः, 

“श्रह्मयानाम ये मासा न तेषु मम संमतः । 

व्रतानां चव यज्ञानामारमश्च समापनम्" षति 

श्रारमम-समाध्योरवाधिमाम प्रतिषेधात् । श्रारम-समाघ्यो्मधपाति 

न्यधिमासे वारं काम्यमनष्टयम्, 

“श्रधिमाम निपतिते होषएव विधिक्रमः"-- एति 

सरणात्, । यत्त काठटक-गटद्य ममा्चि-प्रतिप्रसव-वचनम्-- 

“प्रततं मल मासात् प्राक् काम्यं कमेसमापितम्। 

श्रागते मलमासेऽपि तत्समानि न मंश्यः"- दरति । 

तक्ावन-मान-्रत्त-रच्छ्र चान्रायणादो न-सचादि-विषयम्। श्राव- 
प्ठकन्त् यत्काम्यं कम तन््लमासेऽणन्ष्टेयम् । तद्यथा । प्रक्रान्ते मल- 

मासे दतरेषु दिनेषु गतेषु यदि कशिदराले ब्रह्मरादसादिना द्यत, 
तदा रक्ोप्रोष्टिः सद्यएव कत्ता । मनमास-ममाश्ि-प्रती्ायां 

बालादि-मरणए-प्रसङ्गात्। सा रष्टिः काम्यकाण्ड श्रयते । शश्रग्रये गरोप्ने 

परोडाग्रमष्टाकपालं निबेपेत्। यर्तामि मसेरन्नप्निमेव रों 
खेन भागधेयेनोपधावति सएवास्रादर तं खपदन्ति"- इति । सचेरन् 
समवेय॒ग्टषो युरिति यावत्। उपधावति तद्देवतां मरियेण दविभगेन 

तोषयति । श्र्माद्ररोगणहौ तारिषटिकन्ना र्ता स्यपदतोति* । 

तथेवाभिचरतः प्रतिचरतञ्च काविदिषटिः श्रयते। “श्रा्मत्ैष्एवभे- 

क दशकपालं निवेपेदभिचरंन्" रति । “प्रति वै प्रस्तादभिचरन्त 
मभिचरन्ति दर द परोनुवाकय कुयात्" दति च । तच, इयोरघे 

† र्तास्यपनयन्तोति, - इति मु° पस्तके पाठः। 



वत्सर प्रकरणम् । ८१ 

केवेषटि, श्रभिचरतएकका पगोनवाक्या, प्रतिचग्तेसतु दे दे. दति 

विगशषः। काल-विलम्व-प्रतोत्ताऽचापि न भवति। बाधके शचौ 

प्रत्यासन्ने सति तदैवाभिचारस्य कन्तव्यवात् । प्रतिचारस्यापि मएव 

कालः । “एतयैव यजेताभिचयेमाणः *"--दृति वत्तमानवाचिना 

श्रानच्-प्र्ययान्तेन श्ब्देन प्रतिचार-कत्तरभिचाग-सममकानव-विे- 

घणात् | 

एव, प्रव नज्वर-गाजद्रोदादिना यदा तयः परमक, तदापि मद्य 

एवेष्टिः कत्ता । दष्टमतु श्रूयते । `श्यो सत्ये विभो यान्तस्माएतां 

प्राजापत्यां एतङृष्णनां निवपेत्, प्रजापतिमेव स्न भागघयनेपधा- 

वति सएवाम्िन्नायृदधाति मवमायुरेति"-इति । रष्णलाः सुवणः 

प्रकनानि य-तरय-परिसितामि। तानि च गश्तमःद्याकानि यस्यां 

निवेपणौयानि, सषि; ग्रतृष्एन्ना। यदा द्रशभावात् गम्यानि प्रयन्ति 

मलमामसश्चागतम्तदा "कारौया ट टिकामोयजत--दति विति 

षटिनि कान-विनमभ्यं मदते। एवं स्प्रातान्यावग्यकानि -उदादर- 

णौयानि । 

नित्य-तमिन्तिकयोग पि यदनन्स्गिवं तदव मनमासे कायम्, 

"“अनन्यगतिकं नित्यं कुयान्नमि.त्तकं तया" -दति 

स्मरणात् । काटकगद्यःपि,-- 

“मले ऽनन्यगति कुयान्नित्यां न मिं्तकं क्रियाम् "इति । 

प्मनन्यगतिकानि च नित्यानि गटद्यपरिगिणर -उदादतानि,-- 

रतयवयजुघा ताभिचय्यंमाग,-- दति कर वि° पुम्तकयाः पाटः । 
11 
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“श्रवषटकारदोमाश्च पवे चाग्रयणं तथा । 

मनमासे तु कर्तव्यं काम्या इष्टौ विवञयेत्"--रति । 

्रवषरकारददोमा श्रग्निहोचोपासन-वैश्रदेवादयः। पवे दशरेपणमासौ, 

पावेणग्धालौ पाकश्च । दशादौनां नित्यवमकरणे प्रत्यवायादवगन्त- 

खम् । तथाचाथवणिका श्रामनन्ति,-- 

४ यस्यागनिदो मद मपुणमास- 

मनाग्रयणमतिथिवजितम् । 

श्रह्नतमर्रदवमेविधिना इतम् 

श्रासप्रमांसस्य लोकान् स दिनिस्ि"- इति । 

गव्यन्तर-युक्तानि तु नित्यानि तच वज्यानि। तदुक्तं काठक 
गटह्म-परिष््टि- 

“सामयागादिकमाणि नित्यान्यपि मलिम्तचे । 

षष्ठोश्चाग्रयणाधानचातुमास्यादिकान्धपि ॥ 

मरालयष्टका्राद्धोपाकमाद्यपि कम् यत् । 

सयटमासविग्रेषाख्या-विदहितं वजयनकरले"- इति । 

सोमयागोवमन्ते विदितस्तम्य मलमास-विवजेनेऽपि प्रद माेऽन- 
छान-सभ्वात् मगतिकलम् । षषटोष्टिः काठकशाखादौ प्रसिद्धा । नचा- 

ग्रयणस्य सगतिकागतिकयोर्ूदादरण विरद मिति शङ्गनोयम, तस्य 

मलमासे विकन्पितलात् । तदाद पैडोनसिः,-- 

"“सक्रान्ति-र हिते मामि कुय्यादाग्रहणं न वा"- एति । 

श्रनन्यगतिकानि नैमित्तिकानि ग्रदणक्तानादौनि । तेषां मलमा- 

सेऽपि कन्तयतामाद यमः.- 



उपेष्वातप्रकरणम् । च 

“च न्र-सय-ग्ररे सानं श्राद्ध -दान-जपादिकम् 

काय्याणि मलमासेऽपि नित्यनेमित्निकं तथा" इति, 

सगतिकानि तु तरैमित्निकानि जातेश्चारौनि । "'वै्ानर दादश 

कपालं मिवेपेत् पत्रे जाते"--दरति विहिताया दृष्टेराशौेऽवसिते 

यथाऽनषठानं, तदु रन मामेऽप्यवसितेऽन्ष्टातु शक्याचात् सगतिकवम् । 

यथोक्रगौत्या काम्यमावश्यकमनन्यगतिके नित्यनैमित्तिके श्रपि 

मलमासे कार्याणि नेतराणि. इति सामान्यतेवञ्धावज्यभविवेकंः 

मभ्यन्नः। तानि च काथ्याकायाणि कालादश्कारः मंगद्मत्यमुरा- 

जदाग.-- 

""इाद णदसपिण्डान्त' कम यण -जन्मनेः। 

समन्त पृस श्राद्धं दावेतौ जातकम् च ॥ 

राग शान्तिरिलभ्य च योग श्राद्धं व्रतानि च। 

प्रायित्तं निमित्तस्य वगरात्यवं पच वा॥ 

श्रन्दोदकुश्र-मनादि-सदहानय-यगादिषु । 

श्राद्धं दभेष्वहरदः श्राद्ध मूनादमामिकम्॥ 

मनिम्नचान्यमासपु ण्ठतानां गराड़् माग्दिकिम् । 

श्राद्धन्तु पृनदृष्टषु तोयव्ववं य॒गादिपु ॥ 

मन्वादिषु च यद्रानं दानं दनंदिनश्च यत्, 

तिन-गो-श्ट-दिरष्यानां मन्ध्योप,सनयोः क्रिया । 

पत्बहोमश्वाग्रयणं साद्ररिषिशच वैव्वणणेः॥ 

मिल्याग्निदोवष्टोमश देवताऽदियि-पृजनम् 

मानश्च तान विधिना श्रभच्यापेय-उजनम्॥ 



व 
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तपंणञ्च निमित्तस्य नित्यलादुभयच च । 

श्रनित्यमनिमिन्तश्च दानञ्च मददादिकम्॥ 

अन्याधानाध्वरापू जतोधयात्राऽमरेतचएम् । 

देवारामतडागादि-प्रतिष्ठा मौज्जिबन्धनम्। 

श्र्रमखौङृति; काम्यटृषोतसगश्च निम; । 

राजामिषकः प्रथमश्चूदाकम तरतानि च ॥ 

्ननप्राश्नमारम्भा दाणाञ्च प्रवेशनम्। 

स्तान विवाहोनामानि तथाऽऽपन्नं मदोत्सवम्॥ 

व्रतारभ्मं ममाश्षि्च काम्यं कम च पाग्रननः। 

प्रायश्चित्तन्तु मभ्य मलमासे विवजेयेत्॥ 

उपाकमात्सजेनञ्च पविचद मनापेणम् । 

श्रवरेदश्च हेमन्तः सपण बलिरटकाः ॥ 

द शानस्छ बलि विष्णो, शयनं परिवर्तनम् । 

दुग द्र्यापनात्ाने ष्वजोत्यानश्च व्जिणः॥ 

प्रच प्रतिषिद्धानि पर ान्यच् दैवरिकम्"--इति। 

रत्र, द्वादशादत्यारभ्य नित्यवादुभयच चेत्यनेन ग्रन्येन कर्तव्य- 
संगरहः। श्रनित्यममिमित्तं चत्यारभ्य वजयत्--इत्यन्तेन वज्य-संग्रदः । 

उपाकमत्यारभ्य पर चान्यच्च देविकमित्यन्तन मलमासे वभिंतानां सतां 

प्रद मासे श्रवश्यकन्तयलेन संग्रहः । 

श्रत च, सवते साक्तिवचनान्यकदरामः। यमः,- 

“गभे वाङुधिके त्ये श्राद्रकर्मणि मासिके । 

सपिण्डोकरणे नित्ये नाधिमासं विजयेत् ॥ 



वत्सर परकर शम् । ८५ 

तौ्धस्तानं जपोहोमे यव-्ोदि-निलादिभिः। 

जातकमान्यकमाणि नवश्राद्धं तथेव च॥ 

मघावयोदगोश्राद्ध श्राद्धान्यपि च षोडश । 

चन्द्र-सय्य-ग्रद सानं ्राद्-दान-जपादिकम्॥ 

काय्याणि मलमामेऽपि नित्यं नेमित्तिकं तथा" ति । 

माम्किश्ाद्धकर्मणि, श्रमावास्याश्रादकमणि--दृत्यथः। नित्य 

नित्यदाने । दोमे।ऽतौपामनरोमः। श्रन्यकमाणि दहनेदकपिण्ड- 

दानाखिमञ्चयनादोनि । सत्यन्तरे,- 

"“ग्राद््-जातक-नामानि ये च मंस्कार-सव्रताः । 

मनिम्ूषेऽपि कन्तवया इष्टीः काम्य,शच वजयत्"--दति । 

मंस्कागा श्रस्नप्राणरन-निचक्रमणादयः। सत्रताश्चातुमास्यत्रतादयः। 

श्रगस्तिः,-- 

`एकदिषटनत् यन्द तन्नमित्निकमुच्य । 

तचयं पूमाम च कानायधिक्यतु धमतः एति। 

गौतमः. 

"जातकर्मणि चच्छराद्ः नवश्रादध' तथव च। 

ग्रदण पृमगदौ चे तत्प परव च" -दति। 

लनिमित्तञगादिति वाक्यणपः। स्एतिमंगदःपि.- 

““जातकम च  खति; मोमन्नोक्नयनं व्रतम् । 

मनिस्ुचऽपि कन्त निमित्त यटि जायत" इति। 

मरोचि.,- | 

“रगे, चानभ्ययोगे च मोमन्त पमवेऽपिच। 
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यद्दाति मुदि पथेचापि न दुब्यति"-दइति । 

निभित्तवशात् प्रायशित्तानि ्रच्छट्रकाण्ड बहनि श्रूयन्ते, 

श्राहिताप्नियंदा श्रप्नीननाधायेष्टिमक्ृला ग्रामान्तरे प्रयाणं कुव्यात्, 

तदा तु्चन्ता दति मन्त्रण जह्यात् । तथा च श्रतिः,“ सवान् वा 

एषोऽग्नौ कामान् प्रवेशयति योऽप्नीनन्ाधाय व्रतमुपैति.स यदाऽनिष्रा 

प्रयायात् श्रकामप्रोता एनं कामानुप्रयायुः । ्रतेजा अगः खान् 

म ज॒यान्तुग्यन्ता अङ्गिरस्तमविग्याः सुकितयः ए्यक् । श््मकामायय- 

भिर इति । काममेबम्मिन् दधाति कामप्रौता एनं कामा श्रनु- 

प्रयान्ति तेजसौ वीययेवान् भवति । यस्योभयं दविरा्तिमाच्छत 

एदं पञ्चशगवजेदनं निवेपेत्"-इति । कौथमिः,- 
“श्रन्दमन्बधरं दद्यादनन्चापि मुमचचितम्। 

संवत्सरे विदद्रेऽपि प्रतिमासञ्च मासिकम्"-इति। 

मगोचिः,- 

“प्रतिमासं रताहं यत् आदधच प्रतिवत्छगम् । 

मन्वादौ च यृगादौ च मामवोरुभयोरपि “इति । 

मच्छपुाणेऽपिः-- 

“वप चादरहः श्राद्धं दानच्च प्रतिवासरम् । 
गो-ग्-तिल-दिरण्णानां मासेऽपि स्यानलिस्ते"-इति । 

एवमभच्यापेयवर्जन-सन्ध्यावन्द् नादिष्वपि विश्रषतः साक्िवचना- 

्युदादरणौयानि । सामान्यतस् ,- 

› मासयोरुभयोख तत्, इति वि° पुस्तकं पाठः | 
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“नित्यनैमित्तिक कुयात् प्रयतः सन्मलिन्तचे"--इति 

रृस्यतिकचनं पवमेवोदा हतम् । नन्, उदाहतेषु संगरहवचनेषु 

भाद्रपदापरपच्श्रादस्याणुभयत्र कन्तव्यता प्रतोयते । महालययुगा- 

दिव्विति तच पटितलात्। सा चोभयत्र कन्तयता रए तिविर्दधा । 

महामलयाष्टकाश्राद्धंति काठकग्टहे वज्यवम्मरणं प्वमुदाहतम् । 

ग्टगरपि,- 

""दृद्धिश्राद्् तया साममभ्वाघधयं महालयम् । 

गजाभिषेक काम्यश्च न कुब्याद्वानलङ्ते"- दृति । 

नागरखण्डऽपि,- 

"'नभोवाऽय नभम्योवा मनमासा यदा भवेत्। 

भप्रमः पिद्पत्तः स्यादन्यवेव तु पञ्चमः"--दति। 

श्राषघारीमवि छता मद्रम-पश्चमो द्रणयो । "श्राषान्याः पश्चमे प्त 

--दूति वचनात। आषाटमामप्यानयभाग ककंटमक्रान्तौ नभसाऽधि- 

कमामवम् । मरावणमामम्यान्दभाग मिंदमक्रान्तो नभस्यस्याधिकमाम- 

चम् । तयोरुभयोरपि पक्यो; कन्यायां वत्तमाने सवितरि यः ष्ण 

पत्तः स मप्तमे भवति । श्रमतितु दिविधःधकमाम् पञ्चुमः। तया 

मति, मप्रमे विहितस्यापरपक्तग्रादभम्य मलिन-नभम्द-रृष्फपर्वनषठानः 

मयक्रम् । नायं दोषः। मंग्रद-वाक्व-गत-मटानय.गब्दन तौ धि परपस्य 

वरा मघात्रयोदग्या वा व्िवकेणणयचात् । नन्, 

'"मनिम्नचान्यमासपु सनानांग्राद्मा ज्दिकम् -- दृति 

प्रतिमव्छर प्रामाण्य स्टनश्रा दम्य मामद य-कन्तव्यता मंगर दशिता । 

सान् युक्ता, मलमासे तन्निचःपात्। तथा च मल्यत्रनः,- 
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“वं वपं तु यच्छ्राद्ध' मातापिवोषधतेऽदनि । 

मनमासे न कन्यय वयाघ्नस्य वचनं यथा”इति । 

मल्यतपाः.-- 

“वप वष तु य्रादध' तादनि मनिम्नचे । 

कुन्त प्रमौतानां श्रन्ध्षामुत्तरच तु-इति, 

पेटोनमिः.- 

"` मनमामण्टलानां तु आद्ध् यत्प्रतिवत्स॒रम्। 

मनमासे तु कत्तयं नान्यषां तु कद्ाचन"--दति। 

श्रत: प्रद मामण्धतानां मलमास सटताद-ग्राद-कत्तखता-गिधान- 

मवुक्रम्। नेषदोपः। तस्याभिधानम्य प्रथमान्दिक विषयत्वात् । 

^ श्राज्िकं प्रथमं यक्यात् तत्कर्वात मलिम्ृच" इति 

सप्रणात् । तथा दागोताऽपि.-- 

 श्रसंक्रान्तऽपि कन्तव्यमान्दिकं प्रयम दिजः, 

तयेव मामिक ग्राद् मपिष्डौकरणं तया"-टति। 

नवहागौताऽपि,-- 

"प्रत्यब्दं दादग्र मामि काया पिण्डद्रिया सु; 

कचि त्तयोदणऽपि स्यादाद्यं मुक्ता तु वत्सरम् दति, 

श्रव, दादश माम परण सति श्रनन्तरद्ने कायतियास्येयम् । 

“माम-प्-तिथि-स्य् यो यिन् च्रियतेऽहनि । 

्र्य्दं तु तयातं कयादन्तस्य ते विद्ः"-दति 

वयासेनाश्दिकदिनस्य विग्रेषितवात्। कचति, श्राद्यं मुक्ता त॒ 

वत्सर्मित्येतदन्तराधिमासेऽपि योजयिवा कात्तिकप्रमौतस्य प्रयमा- 
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न्दिकमा्रयुजे कुर्वन्ति । तदयुक्तं । मासपक्तेतिवचम-विरोधात्। 

शन्तिमाधिमास-विषयं तु यथयोक्र-रौत्योपपद्यते । तस्माच्छद्मास- 

प्रमौोतानां प्रथमान्दिकं मनमासे कन्तयै, दिनोयाद्यान्दिकन्त प्एद्ध- 

मासे.--इत्येतया विवक्तयोभयच कन्तव्यतोक्ता। मलमास-ग्टतानां 

त॒ यदि कदाचित् सएव मलनमाम श्रागतः, तदा तत् प्रत्यान्दिकिं मण- 

मासे एव कन्तव्यं* नत्नपरितने प्रष्डमासे । तया च शग-- 

“मलमास सतानान्त् यच््राद प्रतिवत्सरम्। 

मनमासे तु तत्का नान्यषान्त कदाचन" दृति । 

श्रतोमनमाम-म्टनानां कदाचित् प्रत्यान्दिकं मलमासे काये, 

परणदधमाम-खतानाञ्च प्रथमान्दिकं तत्र कायं, दितोयादयान्दिकन्त् 

प्रद मासे,--टति। एतं निणयमभितप्रत्य,- 

““श्राद्धौयऽदनि मप्राप्नं मनमासेभवेदयदि । 

मामद्रयऽपि क्वाति श्रादधमवं न न्ने ॥ 

चश्चासु दिवरसेमामः कथितेवाद्गायरीः। 

उत्तरे द्षकष्माणि। पिद्टकाश्याणि चोभयोः” ॥ 

दत्छादौनमि वचनानि प्रत्तानि। ्यमामम्य मनमामसपि 

न नच निषधः, 

धवय वघ तु यत् शद्ध मान्{पतोमधनादन \ 

मामद्रयऽपि तत् कुय्याद्माच्रम्य वचनं यथा”॥ 

* तटा तवव प्रन्याव्दिकं कत्त,“ इति तिर पुस्तके पाठः| 

† श्ादःयेदनि.--द्रव्यारमभ्य, उत्तरेद्वकम्मगि,--एयतदन्ताग्रस्धः विण 

प्म्तवातिरि.क्रपस्तकघ न ट५त। 
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दूति स्मरणात्। श्र, मासदयेऽपोति सक्रान्ति-दय- युक्रलात् 

मासदयात्मक्े चयापरमासे दत्यथः* । श्रनित्यमनिभित्तच्चत्यादिना 

यानि वश्योनि कंहोतीनि, तेषु सतय उद्ाद्ियन्ते। तच 

टद्मन्,- 

“श्रन्याधयं प्रतिष्ठाञ्च यज्ञ-दान-त्रतानि च। 

बेदव्रत। टृषोत्छग-चडाकर ए-मेखलाः ॥ 

माङ्ुत्छमभिषेकश्च मलमासे विवजयेत्। 

वालेवा यदिवा दद्ध प्रक्र वाऽस्तमु पागते॥ 

मलमासद्वरैतानि वजेयदटव-दशनम्"- इति । 

पैढोनसि-ज्यो तिःपरा्ररयोरघेवमेव पाठः । कोथमि,- 

“श्रधिमासे{ न कन्तयये श्राद्ध मंवत्सराग्दिके । 

वषटृध्यमिषेकादि कन्तव्य्माधिकेन तु॥ 

अधिमासे न कन्तयं श्रा माभ्यदयं तथा । 

तथैव काम्यं यत्कम वत्सरात् प्रथमाद् ते ॥ 

सपिष्डोकरणादूष्वं यत्किशचिच्राद्धिकं टिकै । 
दृष्टं वाऽ्यथवा पृत्तन्तन्न कुयान्मलिम्लपे"- दति । 

श्रसंक्रान्त प्रहृत्य ज्योतिः णस्ते,-- 

“तत्र दन्नमन्तं वा इत न इतमेव वा । 
~~ ~ - ~ 

* च्वयमासम्य,--्व्यारभ्य, इव्यथः, इ्यतदन्तोयरन्धः वि ° पुस्तकाति- 
रिक्षपुस्तकेषु नास्ति| 

† देवव्रत, इति क* पुस्तके पाठः। 

{ मलमासे इति वि पष्तके पाठः। 
$ तं बा,- इति वि° पस्तके पाठः। 
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सुजप्न मण्यजश्न स्यास्नोपवासः केता भवेत्॥ 

म यातांन विवाहन्त् न च वास्तु-निवेग्रनम्। 

म प्रतिष्ठाञ्च देवानां प्रासाद-गराम॑-शरहाम्॥ 

न रदिरि्यन वासांसि कारयदिति निखयः"- ति । 

सत्यन्तरेऽपि,- 

““वापो-कूप-तडागादि प्रतिष्ठां यज्नकर्म च | 

न कुयान् मलमासे च महादामफलानि ष * "एति 

मरादानानि तुलापरूषादौनि घोडशापि मव्यपराणोक्रानि, कम- 

कादौनि दशर कृमपराणोक्तानि। एवमन्यान्यपि प्रतिपध-वचनान्यदाह- 

रणोयानि। उपाकमात्सजनसचत्यादिना शएद्मामएव करयान्द- 

क्रानि। तच ज्यातिःपराशः.-- 

“रविणा लित मामश्चान्धः स्यातोमलिग्नचः। 

तच यदितं कम उत्तरे मामि कारयत्"--इति। 

प्रजापतिः,- 

“उपाकम च हव्यश्च कव्यं पवस तथा । 

उत्तरे नियतं कुयान् पूत तन्निष्फलं भवेन्" दृति । 

हारौताऽपि,- 

“उपाकम तयोतसगं काम्यमु्मवमषटकाः । 

माम-द्रद्धौ परा; कायवयजयवा तु पेटकम्"-ति । 

ञ्योतिःपितामदोऽपि.- 

“~~ --- ~~~ ~ "= ~~ ~ =--* ~~~ ~ ~~~ ~~ - - ~~ ~ ~ ~~ 

* नषाद्नतव्रतनि चः--दति मन्य पादः 
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“मामः कन्यागते भानावमक्रान्तो भवेद्यदि । 

वं पिच्यं तदा कमे तुनाग्य कर्तुरक्षयम्”--इति \ 

श्रच, कन्या-गते सितेरि योऽमक्रान्तः, श्रमो मलिनज्राश्रयुजः। 

भाद्रान्तं * कन्याप्रवेशात् । एवश्च मति कन्यामुपजोव्य विदितं यदैवं 

पिच्च तन्मलिनश्राग्पजे न कर्तयं, किन्तदिं त॒ला-सक्रान्युपेते 

द श्राखयज । । 

नन्ववं सति मदालयास्यापग्पक्त-्रादधम्यापि तुलामासे कन्त 

व्यता प्रसज्यते । तस्यापि कन्यासुपजौव्य विहितत्वात् । तथा च 

प्राणम्, 

“कन्यां गति सवितरि यान्ददानि तु षोडग्। 

क्रतुभिस्तानि तुच्छानि पिटं दन्हमक्तयम्"-दति। 

मऽ, भाद्र पद-ृष्णपर्तस्य कन्या-सक्रान्ति-स्पग्िवन कन्यापजोगिमे- 

ऽपर पत्तस्य तुलामासेऽनुष्टातुमशकःतात्। । तया च काष्णाजिनिः,- 

“रन्ते वा यदि वा मध्ये यत्र कन्यां रवित्रजत्। 

ष पत्तः पञ्चमः प्यः आ्राद्षो इगशकं प्रति"--इति। 

इहम्मनुरपि,- 

"मपे वा यदि वाऽणन्ते यत्र कन्यां रविब्रजत्। 

ख पक्त. सक्तः पूज्यः श्राद्धं तच विघौयत"--दति । 

+ आादपदान्ते,- दति क° पुस्तके पाठः । 

+ (एवश्च सति-- श्या “मुद्ध आगखयुजे'- इन्यन्तग्रग्थात् परः, "च्र 

कन्यागते) शयादि 'कन्यप्रवेश्रात्--श्यन्तगरन्यः कण प्त्रे न दश्यते । 

‡ तत्नामदधातु भ्र कत्वात्, इति वि ° प्तक पाठः । 
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किञ्च, नेदमपरपक्-श्राद् कन्यामुपजोवति, तस्यामनादरस्प्र णात् । 

तथा च जाघ्रकण्यः ` - 

“श्राषाद्रौमवरधिं हवा यः स्यात् पत्म्नु पञ्चमः । 

्रादकानलः स विज्ञय कन्याद्च्छतु वान गा" एति। 

श्रतः, कन्याङ्गते सवितरति वचनं कृष्णपक्षस्य कन्या-यागं प्रशंमति। 

श्रतएव, क्रतुभिस्तानि तुन्धानौति ततरवेाक्रम्। एवं सति, तुलाच 

कत्तरकयमिति वचनं मदहानय-यनिरिक्र-वरिषयम्। 

श्रयवा, मदालयम्यापि गोणकानविधानार्शे† तदम्त॒। तथा रि, 

कन्या-मक्रान्ति-युक्रो भाद्रपद-ृष्णपक्त्तस्य मुख्यः कानः, केनापि 

निर्मित्तन मुव्यक्रानमभ्रे यापदरश्चिकदणनं तस्य गौणकालः स्एति- 

सिद्धः । तच, किं कन्यायुकर मनिनाग्रयग तक्रा" कत्य, उत 

कन्या-रदिते तुनापते पद्धाग्रयुजे,-- द्रति वौचायान्तनाम्य कर्तः 

रचयमिति विधौयते, एवमन्यान्यपि उन्तर-मासे कन्तव-विषयाण 

वचनान्यदादायाणि। 

तदेवं, काय्याकाय्य-क््रिकः पञ्चधा मग्पन्नः। तच, किञ्चिन्मनमाम 

एव कन्तयम्। त्यया, मनमाम-श्टनानां यदा कदाचित् प्रत्या 

न्दिकम्, श्रन्य-माम-ष्टनानां प्रयमान्दिकल्चु। कित् पदधमामण्व 

कत्त्म्। तद्ययोपाकमादि । किञ्चिदुभयवापि कन्तवयम् । तद्यया- 
उब्दादङ्भारि। । किञ्चिदुभयोरन्यतरमरन्निमित्त-वणान्कततयम् । 

| । 

* जातृकणः.- इति कण वि" पम्तकयेः पाठः| 

1 गौफकाननिघधात् तद्य, - द्रति मृ पुत्रके पाठः। 

¡ ब्दादकाद््ि-- इति मु° पुमकं पाठः| 
* ॥ | 
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तद्या, दाद शाद-मपिण्डान्तादि* । किचचिन्रलमामे वन्यम् । त्वया, 

श्रनित्यमनिमित्तञचत्यादि । 

श्रय मनमासस्येव द्विराषाद्र-सं्ा विग्रेष उच्यते। तच, 

टद मिहिरः, 

“माधवादेषु षरखक-मासि दभ-दयं यदा । 

दिराषादरः स विज्य; शते ककटकेऽच्युतः"--इति । 

दयश्च दाषाढ-संन्ना उन्तगभाविनि संवत्सरे दरि-खाप-किवेका- 

योपयन्यते । भ्रतएव टदमिदिर,- 

“ेषादि-मिथनान्तपु) यदा दश-दयं भवेत । 

्न्दान्तरे तदाऽवग्यं मिध्नाके हरि; खपेत् ॥ 

ककंटादि-िके वाऽपि यद् भेद्यं भवेत्। 

श्रन्दान्तरे तदाऽवग्यं ककराकं दरिः खपेत्"- दति। 

दति माम} निणयः। 
७ ~ + 

९) कौ} (१ --~ 

श्रय परन्ः॥ 

पचण्ब्दः| “पच्च परिग्रद"-द्यस्पाद्धतानिष्यन्नः। देवका्धा्ं 
८ ६, न~ ध 

वा पिष्चाय्या्थं वा पच्यते परिग्टद्यते यः काल-वि़षः, ष पक्षः । 

+ सपिण्डनादि, इपिकण्वि पुम्तकयेाः पाठः| 
† संस्का, स्ति मु° पस्त्केपाठः। 

‡ माधवान्मिय॒नान्तेषु,-- दपि कण प॒स्तके पाठः। 

6 मलमास, एति मु ° पृस्तके पाठः| 

॥ सण्न्द्ः, एति विण पु्केपाठः। 



वत्सरप्रकरगम् | ९५ 

थवा, श्रय पञ्चदशानां कलानामापुरणं त्षयोवा यस्मिन परि- 

ग्टद्यते स पत्तः! तथा च्, वाजसनेयिनस्न््ररूपस्य संव. सर-निवाहकस्य 

प्रजापतेः कलापूरणापक्तयावामनन्ति * । "सएष संवरः प्रजापतिः 

षोटुग्रकलः तस्य राचयणएव पञ्चदश कलनाः प्ुवेवाम्य षोइग्रौ कला 

स॒ रात्रिभिरेव पृथ्तेऽपक्तौयते!"--दति। तथा, तेएव पञ्चाग्रिशदायां 

दक्विएात्तरमागेयाः टष्ण-्रक्रपक्तावपक्तय-पुरणात्प्रकौ इष्टाप्तादि- 

कारिभिर्पासकैश्च प्रा्यते- दति पटन्ति। “श्रय य यज्ञन दानेन 

तपसा लाकं जयन्ति! ते धूममभिमभवन्ति धूमाद्रात्रिं गातरप- 

रूोयमाणपक्षमिति ते यएवमेतदद्ः । य चाम श्ररण्य श्रद्धा- 

मुपामते! तेऽरिगभिमम्मवन्दस्पोऽदगकङ्धः श्रापयमाणपक्तम्"-- 

दृति च । तैत्तिगैयाश्च सावित्र-चयने पुतान्तर पत्नौ प्रत्यकं पञचदशा- 

होराचकावामनन्ति|। "संज्ञानं विज्ञानं दशादृषटेति एतवनुराकौ 

पवपततस्याहोरात्राणां नामधयानि, प्रमततं विष्टृतं सुता सुचतीौल्यता- 

वनवाकावुत्तर+ पत्स्यादोरा त्राणां नामधयानि"--दति। 

श्रयमथः,-- संज्ञानं विज्ञानमित्यकाऽनुवाकामन्वकाण्ड़ पठितः। 

तस्मिन्ननुवके प्रटकपत्तदया्भां नामघयानि पञ्चदग्र रएमकनिङ्गानि 

* कल्लापुरणाय च्तयाय चामनन्ति, मपि कण्वि पम्नक्षयाः पाठः| 

† पयत रुवं चीयते एति कर विर परुम्तकथाः पाठः। 

† यद्रे प्राम ङद्रपत्त दत्तान्युपासते,--ङ्ति विरपुन्तक्रे पाठः| 

¢ श्राद्धं स्यभिन्यपासतेः--हति विर पुस, श्याद्रमुपार्मन्ते, इति 
कण पुस्तकं पाठः| 

| पद ाषारा्रातमकावामनन्ति,- इति वि° पुस्तक पाठः। 

¶ वपर,- द्रति विण पसक, वुत्तरः--इति मृ पुराक पाठः। 



६६ कालमाधवे 

पन्ते। दभर दृे्यपरोऽनवाकस्तत्र शक्तपकस्य राकौणां नामं 

यानि पञ्चदश स्तोलिङ्गानि पठितानि। तथा, परस्तं विष्टतमिे- 

मे(ऽन्वाकः सुता सचतीत्यपराऽनवाकम्ताबुभौ छृष्एपतत-विषयौ 

पववद्याजनौयातरिति। ते चानुवाका एवं भ्रूयन्ते। “ज्ञानं विज्ञानं 

परज्ञानं जञानमभिन्ञानं* संकन्यमानं प्रकन्पमानमुपकन्यमान मुपक्गपं 

लुप्तं रयोघमोय श्रायन्यं सश्ूतं गतं प्रतम्। दभर दृष्टा द्शना। 

विग्रदूपा सुदभना श्राघायमाना पायमाना णाया खनुता दरा 

श्रपृयमाणा पृरयमाण पृग्यनतो पणा पौणमासो । परस्ु विष ससुतं 
कल्याणं विग्रर्प रएुक्रमन्टनं तेजखि तेजः समिद्ध! ्ररुणं भानुमन- 

रौविमदभितपत्तपखत् । सुता मुचतौ प्रता खयमाना! ऽभिपूयमा- 

णापोतो प्रपा सम्या दत्गिलपयन्तो कान्ता काम्या कामजाताऽऽय॒प्रती 
कामदुघा-दति । 

रुढावाऽयं पत्तण््दः। स च, दधा विभक्तस्य मामस्यकैकमर्धं 

रृते¶ । पश्चदस्तोमनामकेन सामममृदन म्ये दिनस्य" चिद् 

= ~) 

ॐ र ए वि ६ ) 

जानदभिजानत्, - इति मु° पुस्तकं, परसिज्ानमनज्ञानं,- इति कण 

वि° परस्तकयेाः पाठः| 

† दश्रता,- इति क° वि° पुस्तकयाः पाठः। 

| समृद्ध, इति कण विण्यस्तकयेाः पाठः। 

९ प््ततान्तयमाना,-ः विण्पुन्क पाठः| 

|| कामा, -- इति मु° पस्तके पाठः। 
र ~+ ^ म |£ ¶ मासम्यककद्धात्रेत,-- दति क° वि ° पुस्तकयोः पाठः। 

,* स्थितस्य,-एति क° प॒न्तके प्राठः। 



वत्स्प्रक्षरशम् । €ॐ 

सतोम-नामकस्य साम-षमृदस्य पुवात्तर-भागाग्यासेत्पन्नलवा्लयोः 
पृवापरपक्तवम्। तौ च दो पत्तावन्* देवानामसुराणाञ्च क्रमेण खष्टवा- 

तयोः परयोः प्रशस्ततवाप्रस्तते । तदेतत्छवं राठत्राद्यणे प्रेन्तिगीयाः 

पठन्ति । “प्रजापतिरकामयत ; प्रजाययेति, म तपेाऽतप्यत स जिदतं 

स्ेममष्टजत तं पञ्चदशस्तामोामध्यतः उददृणत्† तौ पूत्पक्तशचापर- 

प्तश्चाभवतां पषेपक्त देवा श्रचष्ट्यन्त श्रपरपक्तमसुराः तते दवा 

श्रभवन् श्रमुराशच † यं कामयन वमौयान् स्यादिति तं पुवेपक्त याजयत् 

वसोयानेव भवति, यं कामयत पापौयान स्यादिति तमपरपत्ते याज- 

यत् पापौयानेव भवति, तस्मात् पवपक्तोऽपरपत्ताःकार्ष्यतः{"- 

दृति। वसोयान्वसुमन्तरः । पापोयान् द्र यरीनः। कट्णां प्रभ-फल- 

परापकलन कंङ्णामतिग्रयनादतोति कार्प्रतरः। तदवमस्मिन् प्रक 

रणे मवत रायणत्तमामपक्तानिर्णानिः । 

°| दृति ओ्रोमाधगय कानननिण्य म॑वत्मगार्रा 

दिनौय प्रकरणम् ॥०॥ 

+ परत्त।वनक्रम्यः--डति वि प्तक पाठः। 

{ उदद्रणतम- डति कण प्तक पाठः| | 

| नरसुगाद्, उतिकरविग्यन्तकयाः पा । 

५ करएयतरः, - उति मुर पुन्न पाट्. | प्वरेपम्च, 
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अथ तिथयानिर्णीयन्ते। 
----००* ल ¬०----- 

( तच, प्रतिपत् प्रकरणम् । ) 

तच, तिचिग््दस्तनोतेधातेनिप्यन्नः। तनेति विस्तारयति वद्ध 

माना यमाणं वा चन्रकलामकां यः कालविग्षः, सा तिथि; ।यदा, 

ययोक्र-कलया तन्यते दृति तिथिः । तदुक्गं सिद्धान्तग्रिमणे,- 
^तन्यन्ते कलया यस््ात् तस्ात्तासिथयः साताः--दूति । 

एतदवाभिप्रत्य खान्द् पद्यते.- 

“श्रमा षोडष-भागन दवि, प्रोक्ता महाकला । 

मंम्िता परमा माया दहिनां ददधारि्णि ॥ 

श्रमादि-पौणमास्यन्ता याएव श्रगिनः कला; । 

तिययस्ताः ममास्याताः षो : जेव वरानने"--इति । 

श्रयमयः। या महामाया श्राधारगरक्रिखूपा* देहिनां देदधा- 

रिण मंम्यिता, मा चनद्र-मण्डनम्य षो इगश्र-भागेन परिमिता चन्द्र-देद- 

धारिघमानान्नौ मदाकलति प्रोक्ता, योद य-रइिता नित्या तिथि- 

संज्ञैव, दतराश्रपि पञ्चदश कलनाः दिवम-व्यवहारोापयो गिन्य; च्यो- 

दयवत्यः पञ्चदश तिथयो भवन्तोति तिथयः षो ओेवेत्यविरद्ध' वच- 

नम्.--टति। श्रुतिस्स्ितरवाय पकत्तनिण्यएवोद्ादता ; “तस्य रात्रयः 

पश्चदश कला विवास्य षोडशे कला"- दति, 
न~~ ~~~ --~ ~ ~ -- ~ ~ - ~ - = ~~~ = = = = 2 ~ 

* प्याधारसू्पा- तिक मु° पम्तकयोाः पाठः। 
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एषं मययव स।मान्य-विरेष-रूपेण तियि-दैविध्यमुक् भवति । सत्र, 

येयममेत्यक्ा त्योदय-वजिता भ्रुवा षोटश कला, तथुक्ः काल- 

सिथि-सामान्यम्। याप्वग्िष्ठ ठद्भिकयो पेना: पञ्चदश कलास्ा- 

भिविशिष्टाः काल-विभागास्तियि-विग्रषाः । 

तासां पञ्चदश्रानां कसानामेकंकां कलां व्धादयः प्रजापत्यन्ताः 

पञ्चदश दवताः क्रमेण पिवन्ति तत, वदङ्कि-पेया कला प्रथम 

पौयते दति प्रथमेद्यच्यते, तया यक्रः काल-वि शषः प्राथम्य 

वाचिना प्रतिपच्छब्दनाभिधोयते। एवं दितोयादौनां पञ्चद ण्यन्तानां 

विधीनां नामान्यवगन्तव्यामि । ताएता; करष्ण-पक्त-तिययो भवन्ति। 

पनश्च, ताः पोताः कणा श्रमेमेव क्रमेण तन्तत्याट-वद्यादि-दवताभ्या 

निगत्य वदद्र-मण्डनं पृर्यन्मि। ताभिर्यक्ताः कामन-विशषाः प्रक 

पक्त-गताः प्रतिपदाश्याम्तिययो भवन्ति बङ्गारि-दवतानां कलना-पानं 

सोमोत्पत्तौ पद्यते । तथारि.- 

“प्रथमां पिवते वद्धिदितौयां पिवते रविः। 

विश्रदवास्तनौयां तु चतुर्था मनिलाधिपः॥ 

पञ्चमो तु वषट्ारः षष्टो पिवति वामवः । 

मप्रमौरटषयो दिया श्रएमौमजएकपान्॥ 

नवरमों छष्णपत्तस्य यमः प्रास्नाति तर कनाम्। 

दश्रमीं पिवत वायुः पिबत्यकादणौमुमा॥ 

ददो पितरः मवं ममं प्रास्नन्ति भागणः। 

चरयोद् गं घनाध्यक्तः कब"; पिठत कनाम॥ 

चतुद गीं पगटुपतिः पञ्चदशीं प्रजापतिः| 
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निष्योतश्च कलागेष* शवन्द्रमा म प्रकाश्रते॥ 

कला षोडग्का यातु श्रपः प्रविते षदा । 

श्रमायां हु सदा सोम श्रोषधौः प्रतिपद्यते ॥ 

तमेषधिगतं गावः पिवन्यम्बगतश्च यत् । 

त्रो रमशछतं शवला मन्त्पतं द्विजातिभिः । 

तमग्निषु यज्ञेषु पनराप्यायते1 शरभो । 

दिनेदिने कलादरद्धिः पौणमाम्यां तु पथते ¡"एति । 

ष्योतिःशास्च तु सिद्धान्तशिरोमणिकारेण तियिरेवंप्रदग्ितिा, - 

श्रकारिनिरतः प्राचीं यद्यात्यररदः शो । 

तच्चान्रमानमभम्तु क्या दाद् गरभिस्ियिः"--षएति॥ 

श्रयमथेः। इथमण्डलख श्रधः प्रदेव भो प्गामैौ चन्द्रः, चद््रात् 
छब्द वर्तो मन्दगामौ ग्यः । तथा सति, तयोगेति-विगेष-वगरात् 

दें शनद्रमण्डलमन्पूनमनतिरिक्तं सत् खयमण्डलस्याधोभागे व्यवस्थितं 

भवति । सदा, ्यरमिभिः साकल्येनाभिश्ठतवाचन्द्रमण्डनमो षदपि 

म दश्यते । उपग्तिने दिने भोघ्गत्या छयादिनिःखतः शणो प्राचीं 

धाति । चिंगद् शोपेतगरः दादशरभिररः खयमुश्ह् गच्छति । तदा, 

च द्रस्य पञ्चदशसु भागषु प्रथमभागो दण्नयोग्यो भवति। साऽय 

# निष्योतः, कल वग्राष, इति मु पुस्तक, स न्ष्यीतः कलारष,-- 

इति फण पुस्तक पाठः| 
† पनरप्याख्ते,- दति प्व° पस्तकं पाठः| 

{ पणम, दति कण पस्तके, पन्वन,-- दूत मु° प्तक पाठः| 

ऽ चिंशदशोपेतेराश्ौ,- शति वि° पर्तके, चिंशदंशोपेतराशौ, 
इति मु° पस्तकं पाठः| 
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भागः प्रथमकलेव्यभिधौयते । तत्कला-मिष्यज्नि-परिमितः कालः 

प्रतिपत्ियिभेवति । एवं दितौ यादि तियिष्ववगम्तवयम,-- इति । तदेत- 

दिष्णधमान्नरे विस्पष्टमभिरितम्,- 
““चन्द्राक्रगत्या कालस्य परि च्छंदो यदा भवेत्। 

तदा तयोः प्रवच्छामि गतिमा्रित्य निणयम् ॥ 

भगणेन समग्रेण ज़ञयादादग्र राशयः । 

विंशाश्ख तथा राशभाग दत्यभिध्ौयते ॥ 

श्रादित्यादिप्रशृ्टस्तु भागद्रादग्रकं" यदा । 

चन्द्रमाः स्यात्तदा राम, तिथिरित्यभिधोयते"- एति । 

सेयं दाद शभिभागैः खय्यसुक्द्कितवतो प्रथमा चन्द्र-कला प्ररङ्गद्- 

योयेत-खक्-रेखा-ऽऽकागा गरौ कन्यमो षद् पयाति । चन्तरोत्तरदिनेपु 

दय॑मण्डल-विप्रकष-ताग्तम्यान् मारेण ग्ौकनदसुपचतौयते । श्रनयैव 

रौत्या सन्निकष-तारतम्टन मेचकलमुपचौयते । तदतदुक्र मिदधन्त- 

शिरेमणौ.- 

““उपचयमुपयाति शौकन्यमिन्दो-- , 

स्यजत दन व्रजतश्च मेचकलवम् । 

जनलमयजलजस्य गोनकलात् 

प्रभवति तोौष्छाविषाणष्टपताऽस्य "इति । 

दग्याचन्द्रमसाया सन्निकषप-बिप्रकषा तयोगवमानं दण्-पणिमयोः 

सग्यद्यते । तदाह गोभिनः.--""यः परोाविप्रकषः खग्याचन्रममा,ः मा 

पोणंमासो, य: परः सन्निकषः साऽमावास्या"-एति। 

*.भागं दादश्कः- दति क+ वि° पुम्तकयाः पाठः। 



१०१ कालमाधवे 

न्च चद््रकलानां खं प्रवेश-निगेमौ प्रतीयते, सेमत्यन्तौ तु 

व्भादि-देवतासु । नायं दोषः। श्रसरदादि-दशनापेचया ज्यातिः- 

शरास्तस्य प्रटृत्तवात। सेमेत्यत्तौ त वज्ञादिदेवतानां तन्तत्कला- 

प्रयुक्ता दश्निविवचिता। यदि खयं प्रवेश-निर्गमो, यदि वा वद्या 

दि-देवतासु, सप्रेयाऽपि कला-प्रयुक्षाएव प्रतिपदादि-तिथयः । 

नन्, मावन-दिनेषु सौर दिवसेषु च* निण्यमुपेच्छ चाद्रतिथिव्येव 

करता नियाद्मः,-दति चेत् । सन्देह-सद्भावादिति ब्रूमः। न खल 

सौर-मावन-दिवसयोः सम्देद-सद वेऽति, नियत-परि माणएलयात् । तश्च 

ब्रह्मसिद्धन्तऽभिहितम्,- 

“सावनं स्यादरोराचमुद यादोदयाद्रवेः। 

रवेत्तिशम्हु रा श्यं रसिथि-मम्भोगणन्दवम्"--इति । 

एकस्िन् राशौ यावन्तं कालं रविवतते, तावतः कालस्य विंशो- 

योऽयमं्रः ष सौरोदिवसः । तिथिरेका कला, तक्षम्भोगदन्दोयावता 

कालेन निष्यद्यते, तदैन्दवन्दिनिम्। नचात्र सौर-सावनयोरिव 

चाग्रऽपि दिने -मन्देदाभावः शङनौयः, हहास-टद्ि-वगेन सन्दद- 

सद्भावात् । द्ास-द्धौ च गगण दग्ति,- 

““खदादपेस्तथा दिखस्तिविधं तिथि-लचणम्। 

घर्माघर्मवशादेवं। तिथिस्तेधा विवकिता"-- षति । 

खवा समतिधिः। दपा दद -यक्ता । दिखा कय-युक्ता । तस्यैतस्य 

» सौरादिदिवसेषु च-इति कण वि° पुस्तकयोः पाठः । 

† धम्म घम्मैव्रादेव,--इति ० वि० एसतश्यो. पाटः। 



वत्सर प्रकर शम् । १० 

चेविषयस्य ब्रिपरिवतैन-विशेषेण तिथिः संपरणा खण्डा सेति दैविष्य- 

मापञ्चते । तच, संपृणा खन्दप्राणे दभ्िता,- 

“'प्रतिपद्मशतयः घवा उदयादोदयाद्रषेः। 

संपूण दूति विख्याता इरिवासर-वजिताः"--इृति । 

हरिवासर एकादशो । या तु नेाक्र-लक्तणा, सा खण्डतियिः। तच, 

संूणायां विधि-निषेधयोनास्ति सन्दहः। खण्डतिथ्ौ तु विधि- 

निषेध-यवम्यामाह गाग्यः,- 

“निमित्तं कालमादाय टत्तिविधि-निषधयोः। 

रिपिः पृज्यतिथौ तच निषेधः कालमातके ॥ 

तिथोनां पृज्यना नाम कमाम् ्ठान-योग्यता । 

निषयम्तु निटरत्यात्मा कालमाचमपेक्तते--इति । 

एवश्च षति, खण्ड़तिथौ पृज्यलं निरतव्यं भवति । तच, प्रतिपद्- 

मारभ्य पश्चदण्यन्तास्तिथयः क्रमेण निर्णायन्त। 

तच, प्रतिपच्छन्द उपक्रमे वतते। चान्धः प्तो मासा वा 

परतिपद्यते प्रारभ्यते यन्द्रान्तिथो, सा तिथिः प्रतिपत्। प्रारम्भ 

वाचित्वं च प्रतिपच्छ्स्य षडचत्रादणारष्प्कट त्रपु * प्रयोगादवगम्टते । 

तथा च श्रति.--श्रावा गथ यथोतय इदं वसा सुतमन्धट्ति 

मर्त्वती यस्य प्रतिपदनुषया"-- दति । श्रयमथ;। मरुबतोयं नाम 

कि्चिच्छप्तम्(१)। नम्याल्ारयमित्ययं मके; प्रतिपत्रयम पाग्यः। 

# सूतादिष,- ति कर वि० पन्तकयोः पाठः| 

स्पप्रगोतमन््रसाद्यास्तविः पस््नम। 11 4 
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षदं वसे सुतमनधदत्ययं मन््रोऽनचरः पञ्चात्याय,-इति । तथा, 
तैत्तिरौयाश्चा्रमेधनत्राह्मणे श्रामनन्ति,-- “पवस वाजघातयदत्यनृष्टप् 

प्रतिपद्धवति"-ए़ति। तथा तएव दश्पणमास-त्रद्मणे पठन्ति,- 

“साभिधनौरनवच्छन्ते तावाः परलादृध्यात् ब्रहैव प्रतिपदं 

कुरुते"--दरति । 

सा च प्रतिपत्तिथियदा खग्यदयमारभ्य पनरदय-प्यन्ता भवति, 

तदा एद्धलात् प्रतिपदि विरहितं सवे निःशदङैखतरानष्टयम्। एदल 

च नारदौयपएुराणे दगितम्,- 

““श्रादित्योदय-वेलाया श्रारभ्य षटिनाडिका । 

तिथिम्तु सादि प्रद्धा खात् सावतिध्योऽद्ययं विधिः"-इति। 

खन्यमिदुन्तऽपि.- 

““सवरदाताश्च तिथय उदयादोदयं स्थिताः । 

प्रद्धा एति विनिसंयाः षष्टिनाद्यो दि वै तियिः"- इनि । 

यदा तु, मा प्रतिपत् खण्डतियिः मतौ पवात्तरयारङ्रोद ए-दित- 

याभ्यां युज्यते, तदा दश्यक्तायाः पृयलात् त्रानृष्टम् । तत्पु यत्व च् 

पेटिनपिराद्,- 

“पञ्चमो सप्रमो चेव दण्रमो च चयादणे । 

प्रतिपन्नवमो चेव कतया सबुखो * तिथिः"-ढति । 

सशखतं च खन्दप्राणे विवेचितम्,- 

“सम्परखौ नाम साया्ध-यापिनो दृश्यते यदा । 

प्रतिपत्सश्मषो काव्या या भवेदापराल्िकौ "एति । 

* सम्मखीः-- इति के वि पु्तक्योः पाठः| 



प्रतिपत्मक्षरणम् | १०४ 

व्यासाऽपि.- 

“'प्रतिपर्ैव विज्ञेया या भवेदापराश्िको । 

दैवं कमे तथा ज्ञयं पै्यञ्च मनरन्रमोत्"- दति ॥ 

सायाद्धापराष्टादयः कानल-विग्रषाः मावन-दिवस-गतस्या्घो भाग- 

भेदा * श्रवगन्तवयाः। स उ दिवसेाविष्णधमान्तरे विवेचितः. 

--~-~ 

“लघ्वत्तर-ममा माता निमेष; परिक न्तिः । 

श्रत: खमतरः काले नापलभ्यो श्टगत्तम ॥ 

नेापलभ्य यथा द्रवयं सदन्त परमाणतः । 

टौ निमेषौ चरिज्ञया प्राणेद शच्रःरः स्मतः ॥ 

विनाडिका तुषर् प्राणास्ते षष्टिनाडिका स्मता । 

रहो गाचन्तु तत्-षश्मा नित्यमतत्परकोतितम् ॥ 

विगपरहला्च तथा श्रदोगाचण को तिताः । 

तच पञ्चदश प्रोक्रा गाम, राचिदिवा तया॥ 

उन्तगन्त् यदा काष्ठां क्रमाद्ाक्र मत रविः। 

तदा तदा भवद् द्धदिवमम्य महाभुज ॥ , 

दिवसश्च यदा राम, रद्ध ममधिगच्छति। 

तदा्ित-सुषहतानां तदा दद्ध प्रजायत ॥ 

दिन-दद्धौ राि-दानिम्नद्धानिश्च यथा चथा।। 

तदाभ्ित-मुह्तानां दानिज्नया तथा तथा।॥ 

. वि 9 = + 1 ~न न ~ - -- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~“ ~ 

* भागमदत्,-- इति विर पन्त्के पाठः| 

† दिनङृड्धयदागम दाषाद्ानिन्तदाभवेत्, र वि° पुन्तङ्गे पाठः| 
1; 



१६० १ कालमाधवे 

दक्षिणाश्च यदा कारा क्रमादाक्रमति रविः। 

दिवस्य तद्ा हानिश्नातव्था तावदेव तु 1 

सोयमो तस्य हानौ च तन्बहतासधेवच । 

राच्ाभिताश्च वदन्ते राि-टृद्ुस्तरेवच ॥ 

यदा मेषं पदसा प्रम्तलाधेव प्रपद्यते । 

समराचरिन्दिवः कालादिन-शब्दस्य वाचकः" इति । 

वाचकाव।च्यायः--इति यावत् श्र, ये मुहताः* श्रभिहितारतर्षा 

भामानि शरति-ज्योतिःआस्त-सपुतिषु विविधानि दभितानि । तच, शतिं 

तावन्तेन्तिरयाः पटन्ति.--“चिकः केतुदाता प्रदाता सविता प्रसविता- 

ऽभिश्ा्ता-ऽममन्तेति एतेऽनबाकामुहहतानां नामधयानि"--दति । 

रच, दारयां दभ्या पदाभ्यां एकंकस्यान्वाकस्य प्रतो कमुक्रम्। तथा 

सति, चलारेाऽनुवाकाः सम्पद्यन्ते । तच, प्रथमे शएक्रपच्गतस्याङ्ा- 

सुह्धती; डितीये तद्रा, ठतोये कृष्णपत्तगतसयाङ्ः चतुथ द्रात 

रिति विवेकः। 

ते चानुवाकाएवं शूयन्ते“ चित्रः केतुः प्रभान् श्राभान् सभ्नान् 

श्योतिष्नान् तेजखानातपलपन्नभितपनोचनोरोचमामः शोभनः शो- 

भभानः कल््याणः। दाता-प्रदाताऽऽनन्दोमेदः प्रमादः श्रावेश्य- 

न्निषे श्यन् संषे शयन् † सभशान्तः शान्तः श्राभवन् प्रभवन् स भवन् सभरतो 

भूत; । सविता प्रसविता दोप्तोदोपयम् दौप्यमानः श्वलन् किति 

_ ---~- ----------~--~---~---------- ----~ ~~~ 

* ये मुङहृत्तीदिवािता्तयेव रायाश्रिपाख्च, - एति वि* पन्तके पाठः| 
संमेप्रनः,--दइति मु° पस्तङे पाठः| 



प्रतिपश्मकरबम् । १०ॐ 

तपन्वितपन् सन्तपयोचनेराचमानः ग्भः प्रमान "वामः । श्रि 

भर स्ताऽनुमन्ताऽऽनन्दो मोदः प्रमोद श्रासादयम् निषादयन् संसादमः। 

सर्सत्रः सतरः श्रणडिविभः प्रथः गरभभुवः" दरति । एतेषु सुष्ठतेषयकेक- 
सुहतस्य पञ्चदग्र भागाः खमुहताः । तथा च तदव ब्राह्मणम् 

““दूदानों तदानोमिति एते ३ सुहतानां सुहता: ¡"-- दति । हदानौ- 

मित्यादिकाऽनुवाकेा मन्लकाण्ड एवं पद्यते--"“दइदानों तदान मेति 

चिप्र श्र;जरं श्राप निमेषः कणोद्रवन् श्रतिद्रवम् तवरभ्स्रमाण 

श्राप्ुरोयान् जवः" इति । च्योतिःप्रास्ते तु श्रहोराज्रयोल्तिशक् 

इतानां नामानि कश्यपेनाक्रानि.- 

“गोरोवक्ठभ-सपे-मिच-पितरो वखम्बविश्वाङ्या 

ब्रह्माऽभोरुदममवेन्द् छतमुद्द वे नक्रञ्चराः । 

नोय शाय्यमयोनयो दग्र तया पञ्च रुणावासरे । 

रद्राजादिनय| पृषाश्चिनाः स्य 

कोनाशोऽप्रिधाटवचन्द्रादितोज्याः। 

विष्णुभानुस्लषटुधाता१ सुहता: 

रात्रौ करगस्वन्तकाजाग्मि"“ रद्रा" दति 

* श्राम्भूः प्म्भृमानाग- दति कण विण पुम्तकयेः पाठः। 
† संसादयन्,-दति क यम्तके पाठः 

॥१ ॥१ रिः [क 

[ सुताना मुहृतनाम्धयानिः-द्रति विर पुस्तके पाठः। 

6 सम्भवेख्रः- इति विर पस्तके पाठः| ४ 
| ब्रभ्र, इति क° ° पस्तकयेः पाठः। 
¶ वातो, - स्ति विण पु्तकं पाठः। 
«» कालाभमि,-पतिमु* पस्तकपाठः। 



११ कालमाधवे 

समातानि तु नामानि पराणे दभरितानि,- 

“रौद्रः यतश्च मैतरश्च तथा मारभटः* सूतः । 

साविचोतरैशदवश्च गान्धेः कुतपस्तथा ॥ 

रौदिणएसिलकस्चैव विभवेनिहृतस्तथा। । 
मवरं विजयश्ंव मेदाः पञ्चदश समृताः"-इति। 

एते पञ्चदश खयादयादारण्य क्रमादिवामुहतेः। तथा राचि- 

मुहता+- 

“ङ्भगश्वाजपादश्च तथाऽद्य} मेत्रक । 

श्राश्िनोयाम्यगङ्केयौ वैधाचश्चान्द्रएवच ॥ 

श्रादितेयोथ जवश्च वैष्णवः मोर एवच । 

ब्रह्मा नभखतश्ेव सुहता; क्रमशोनिशि"- एति । 

श्याति, शास्त प्रकारान्तरेण पद्यते,-- 

““रौद्रादि-मिव-पितरावसु वारिधि 

विद्ध-प्रजापति-शगशाङ-रशानरिन्रः । 

नृक्रश्चराश्च वरणाव्यमयानयश्च 

प्रोक्ता दिने दश च पश्चतथा मुहताः॥ 

निशामुह्ता गिरिजाऽजपादाऽ- 

हित्रध्र-परषाऽग्ि-यमाग्रयश्च । 

* द्ारभ्टः पति विर पुस्तकं पाठः| 

1 {नकं तिस्तथा,-- ति कु° वि° पुत्कया पाठः। 
{ शवरा,-एति मु° पुस्तके पाठः। 

९ ब्रभ्र,-दति क० विण पुस्तकयोः पाठः| 



प्रतिपत्क्षरसम् । १०९ 

विधाटषन््रादितिजोवविष्ट-- 

तिम्मद्यतिष्टूममोरणाश्च * ॥ 

यथोकर-नानाविध-नामक-विंगनहणति।पेतस्य सावनाोर 1 चस यदहः 

पञ्चदश्र-मुहतात्मकं तस्याङ्काभागाः प्रातमध्याहटापगङ्भादयः।। ते 

चाक्रोभागा मत-भेदन पञ्चधा विकन्पन्ते। दविधा चधा चतुद्धू। पञ्चधा 
पञ्चदश्धा चाहविभज्यते,- दति पश्च मत-मदाः। श्रच, डिधा विभागः 

खकन्दपराणेदगितः,- 

“श्रावतेनात्त एवाहो ह्यपरास्तः परः" द्रति । 

एतदवाभिपरत्य मनगाद,- 

"यथा चैवापरः पक्त पवेपततादि शिष्यते । 

तथा ्राद्स्य पवाह्नादपराहोिभरि्यते "दति । 

चधा विभागोऽपि स्कन्दपगणे दशतिः, 

“ऊष्वे सयादयाप्रोक्गं मुक्तानां तु पञ्चकम् 

पवाक प्रयमः पोक्तोमधया्ृम्त् ततः परः ॥ 

श्रपराहस्ततः प्ोक्रोमुह्तानान्त् पञ्चकम्" रति, 

शातातपेऽपि,--तस्मादङ्कम्त॒ पवाक्ञ दवा श्रग्रनमभ्यवहगन्ति 
मध्यन्दिने मनयया श्रपराह पितरः"-दति । एतमव विभागमभि- 

र्य महसमवसरसत्र-त्राद्मण श्रान्रायते,-- 

* च्यातिःश्रास्ने, दारभ्य, समीरगाख,*दयतीग्रन्थः बु° पम्तकेन 
टृ श्यते । । # 

† प्रातमध्याङसायाह्काः,-- इति वि ° पुम्तकं, चपराहसायाङकप्रातराद्यः, 
-इति मु पुस्तकं पाठः। । 



१११ कालमाधवे 

“शममः पवा दिवि देव श्यते 

यजविदे तिष्ठति मधय श्रहणः* । 

सामवेदनास्तमिते मदोयते 

वेदेरप्रुन्यस्तिभिरेति दयः-दति। 

श्त्यन्तरोऽपि,-- “पवाहो वै देवानां मध्यन्दिनो। मनव्याणामपराष्ः 

पिदरणाम्"- दति । चतुद्धा विभागमार् गोभिलः.- 

“पुवाहः प्रदरं साध मध्याङ्धः प्रदरं तथा । 

श्रा ठतोयादपराहः सायाहृशु ततः परम्"-- दति । 

पञ्चधा विभाग यास श्राद,.- 

“सुहत चितेयं प्रातस्तावानेव तु सद्व; । 

मध्याङ्ृस्विमुद्तेः खादपराहयोऽपि तादृ ष्ः॥ 

सायाङ्ृल्तिमुद्धतस्तु सव-घम-बहिःश्तः"- दति । 

वरद पराश्राऽपि,- 

“लेखाऽऽदित्याप्मशतयो, मुह्तास्तयएव तु । 

प्रातस्तु स खतः कालेभागञ्चाङ्ः स पञ्चमः 

सङ्वस्तिमु्टताऽच मध्याङृसलत्समः सतः । 

ततस्तयोमुह्ृताश्चाथापराष़्ो विधौयते ॥ 

पश्चमेाऽय दिनां शोय; स साया दति सूतः" दति । 

--- ----------------------------~-- ------~--------- -- ~~~ --_- 

+ मध्ये{ङः,- इति कण वि° पु्तकयेाः पाठः| 
। मध्यन्दिनि,-- इति क° वि पुकयेः पाठः। 

¡ लेखाप्रश्ै्यधादियात्,- दरति कर वि° पुस्तकयोः पाठः |¦ 



प्रतिपव्मक्षरम् । ११९१ 

एतमेव विभागमभिप्रेत्य किन्त षङ्वकालमवलंख व्यवजहार * । 

तं मन्त्रञ्च बहुचा श्रायिनद्धकर श्रामनम्ति.- 

“उता यात सद्गवे प्रातरो- 

मध्यन्दिन उदिता यस्य । 

दिवा नक्मवमा शग्तमेन 

नेदानों पौतिरश्िनाततान"--हति । 

श्रमिन्मन्ते, प्रातः-मङ्गव-मध्यन्दिनवर्नां ख-मज्नामिव्धाङइततात श्रव 

श्रिष्टयोभागयोरप्येतसितयमुपलक्षणं द्रणव्यम्। तेत्तिरीयब्राष्णे, 

यथोक्तानां पञ्चानां प्रातरादौनां भागानां मध्यवतिंषु चतुषु मसि- 

व्वब्रिष्टोमाकथ्यषो उश्यतिरात्राख्यानाश्चतदटणणां साममंम्थानां निर्मा 

वक्र यथोक्र-पञ्च भागाः मापिष्टाटदेवता; समाश्नाताः,-- "देवस्य 

सवितुः प्रातमिनस्य सङ्गवः हस्यते मध्यदिमं भगेस्यापगाडङः वरणस्य 

सायम्” दति। ढन्दोगाश्च मप्तभक्तयुपेतस्य साघ्रः प्रादित्यात्मनेा- 

पानं वक्तमादित्यस्य सम्बसिनः काप्तभदान्िभश्य तेषां दिङारारि- 

सप्रभक्गिष्टपतां विवक्तन्तश्रामनन्ति,-- “तम्य यत्पुरे]दयात् म हिङ्कारः। 

श्रय यत्रयमेादिते स प्रस्तावः श्रय यत्ङ्ववेल्लायां म श्रारिः। 

श्रय यकषम्परति मध्यन्दिने स उदरीयः। श्रय यदृष्वं मध्यन्दिमात् 
प्रागपराह्णात् म प्रतिदारः। श्रय यद्रुष्वमपराष्कात् प्रागस्तमयाल्ष 
उपद्रवः। श्रय यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनम्" दति । वाजममेयि- 

नेऽखवमामनन्ति,--“श्रादित्यो पर मव॑ख्तवः म यर्दभादत्यथ वसन्तो 

चदा सक्गवाऽय गोप्रो यदा मध्यन्दिनिऽथ वधा यदाऽपगशोऽय 
"बि 

* द्याजहार,. इति वि बरन्तक पाठः| 



११२ कालमाधवे 

शरदैव लमेत्यथ हेमन्त" इति । पञ्चदशधा विभागः श्घेन 
दगितः.- 

“रौद्रसेचश्च मैवश्च तथा शालकटः; सतः । 
सावित्रश्च जयन्तश्च गान्ध; कुतपस्तथा ॥ 

रोदिणश्च विरिञ्चश्च पिजयोभेशटतस्था । 

महेनद्रोवरुणश्यंव भेदाः पञ्चदश सताः" दति ॥ 
तत्र, पञ्चधा विभागपक्तसय बह़-ग्रुति-सुतिषु दृ ्टलात् प्रायेरैतमेव 

पच्तमाभ्रित्य विधि-निषघ-शस्ताणि प्रवत॑न्ते। “यं ज्योतिञ्यीति; 
छयः खादति प्रातः" ति श्तौ .परातःकालमुपजौवय ताकालौनख 
होमस्य मन्त-विशषोऽभिरहितः। स्मृतावपि, 

“सन्ध्यामुपास्य विधिवत् प्रातहामं समाचरेत्" दति 
रो माङ्कलन प्रातःकाल श्राग्रितः। सङ्गवस्त॒ कात्यायनेन वव- 

इतः.- 

“ससिशचेसङ्गवादृधं प्राक् चेदाव्नाद्रषेः" । 
मा पौणमामो विज्ञया मद्यस्काल-विधो तिथि" दृति । 

बौधायनेन मध्या्गायव इतः.- 

"“मध्याङवयापिनो याद्या एकमक्र-त्रते तिथिः दति । 

““श्रमावास्यायामपराक्कं पिण्डपिटटयज्ञन चरन्ति" दनि श्रत्या 
श्रपराहोव्वहतः। सायाद्ध-यउहारस्तु पुवभमेव, "संमुखौ नाम- एति 
वखनेनेदाङतः। त्रेधा विगाभम्तु, सामयागे सनत्रये उपयन्यते । 

यथोक्रपु पञ्चसु कालेषु यानि बिरहतानि कमणि, तानि शैव-पि्य- 
~ ० 

पत्ता 7ावत्तनान्वे;-- दरति वि०्पस्तकं पाठः| 



प्रतिपत्पुज्ञर णम् | ११९ 

रूपेण राश्ि-इयं चा, तयोः गौरकालगन्यनुज्नानाय दधा विभागो- 

दभिः। चतुद्धः विभ गम्ु,प्रकरणबलात् गोभिसकत्युक्र-कमे-विगरषेषु 

प्र्टयः। पञचद्रधा गिमिगे मुह {-विप्रेषोपजोवनेन विधि-मिषेधौ 

ज्यानिःशास्ते द्रष्टयो । 

एवञ्च सति, प्रते पञचम्वङ्रोभागषु पश्चमं सायाह्कभागं याण 

ततः पू चतुयेमपराहृभागं या प्रतिपत् संसयुशति, तादृशौ पूव 
विद्धोपवासे पृ्ा । श्र, तिधौनां वेधः पैठोनमिना दभितः-- 

“पक्चदयऽपि तिययस्लिथिं पुत्रौ तथोत्तरम् । 
विभिम्ह।िष्यन्ति मामान्याऽयं विधिः स्मतः" इति । 

पद्यष्दयानन्तरममावास्य। त्रिमु हत चेत्, मा प्रतिपदं विध्यति । 

परेदुरस्तमयान् प्राक् द्वितोया विमुह्णना रत्माऽपि पूर्वा प्रतिपद वि- 

ध्यति" । एवमुभयतेाविद्धयोदिन-दय-उतिन्योः प्रतिपदो मध्ये कि पबा 

यारा उतेत्तरा,- दति त्रिचायते । तच, पुबायाग्ादमलं पैठोनमि- 

खन्द-व्यासा श्राह्धः। तद्वचनानि पुसुदा इतानि । निगमेऽणव- 

मेवेकरम्,- 

"यम्नाग्नियुगतानां षम॒न्योवमुरभ्रयोः । 

रद्रण द्वादशे युक्रा चतुदृश्या च पूण्मा॥ 

परतिपद्यणमावास्या। तिष्यायगपं महाफलम् । 

एतद्चस्त महाघोरं] दन्ति पएष्यं प्राृतम्"--इति । 

* न्धृनयातु न विध्यत, उद्यधिक्र क० विण पुम्तकयाः| 
1 प्रतिपद्।प्यमावाम्या,- इति क° वि० पृन्तकयाः पाठः। 
¡ महादाष--दरतिमु° प्तक पाठः। 
॥॥ 1; 



१९१४ कालमाधतै 

यं दितौया । श्रद्निसतुतौया । युगं चतुर्थो । भरतं पञ्चमो । षट् 

वष्टो । मुनिः सप्नमो । वसुरष्टमौ । रपं नवमो । ह्र एकादभो । 

शरव, य॒ग्ाल्यादि-सप्-युगोषु पबतिथिरत्तर विद्धा ग्राद्या, उन्तरा तु 
पवंविद्धतयुक्तं भवति । रू्यन्तरोऽपि,-- 

"एकादशो तथा षष्ठौ श्रमावास्या चतु यिका 1 

उपो्याः पर-मयक्ताः पराः पूण संयुताः"--दति ॥ 

श्रन्यत्रापि.- ॥ 

““षशचषटमो श्रमावास्या कृष्णपक्ते चयोटभ्रौ । 

एताः परयुता पृज्याः पराः पुब॑ण संयृताः"--ईइति ॥ 

शिवशङ्धरगौतायाम्,- 

'-एकादश्चषटमौ षष्ठौ दितीया च सतुरिका । 

तुद् श्यप्यमावास्या उपेव्याः स्यु. पगान्विताः"--इति ॥ 

एतेषु मबेषु वचनेष॒ प्रतिपदः पृबेविद्धायाः पृजयलं प्रतीयते । एत- 

सैव पकस्यानुगरादक उन्तरविद्धायानिषधो टददसिष्टन सयते. 

“इितौया पञ्चमो वेधादश्मो च चयोदभेो। 

चतुभो चोपवासे इन्यः पुबन्तरे तिथौ "दति ॥ 
दितीयादयः खबेध पुवासुत्तराञ्च तिथि इन्यरित्यमिधानादन्तरा 

प्रतिपद् पवासे निषिद्धा भवति । श्रापस्तम्बस्वृत्तर-विद्भ्याः प्रतिपदः 

पथ्यत्माइ,-- 

“प्रतिप्छदितोया स्यात् द्ितोया प्रतिपदयुता"--दति । 

भविष्योन्तरेऽप्ययमेव पाठः । श्रद् चिन्तते। कि मुन्तर-विद्ा- 

पश्यल-उचनेन प्रतिपन्पाचे विषयोक्रियते किं वा प्रतिपदिगशषः? यदा 



प्रतिपत्रकर गभ् । ११५ 

प्रतिपदिशेषः; तदाऽपि किमपररक्षपक्तगतल, वि, वाऽमुपे यत्व, पुवेदिने 

श्रनापराहिकलवं वा, ततरैवामायाङ्किकलवं वा, तत्वापराङ्क-षायङका- 

भयाव्यापित्वं॑वा, बलिदिनेतरल्वं वा, प्रणक्पक्षाद्-मिखिल-प्रति- 

योगि-गारिल्यं वा? 

मन्, सव्र संश्रयः काटिदयमवनम्बते, कारिद्यावल्लम्नौ विमशः 

संश्रयः इति हि ताकिक-डण्डिमः। श्रता वङ्पक्तापन्यासा म 

यक्रः। मेवम् । प्राणाधिकरणवदुपपनचेः। ्रस्यत्तर-भो मांमायां भ्रयमा- 

ध्याय-प्रथमपादावसाने प्राणण्ष्दं विषयोशृत्य प्रटृत्तमधिकरण्पम् । 

तस्य च सं्रारकावेतौ श्नोको भवतः.- 

“'प्राणोऽस््नो त्यत्र वाचिन्र-जोव-ब्रह्मम् मगशयः। 

चतुणा निङ्ग-मद्धावात् पुवपक्तस्लिरे च्छिकः ॥ 

ब्रह्मणाऽनेकनिङ्ानि तानि सिद्धानि नान्यया" । 

श्रन्टेषामन्यया मिद्ध यत्पाद ब्रह्य नेतर. "--इति । 

श्रयमर्य; । कोषोतकिब्राद्यण प्रत् मायापमन्नायन्द्रणए्वमुपमंदि- 

रे.--“प्राणाऽम्म प्रज्ञात्मा तं मामायुरब्डतमिन्युपास्व "दृति । तेज 

शंश्यः। कि प्राणण्रब्दन उद्छराम-निप्राम-कारौ वायिविनः, उतेग्र- 

शन्द्।भिनेयः मदम्वा्तवाद्याकारवान्दधता-विग्रषः, श्रादो सित् काग्य- 

कारणाध्यत्तोजौवः, श्रयवा पर ब्रह्म, दति। 

सन्ति चाच प्रकरण, पक्त-चतु्रय-गमकानि चतुव्रिधामि नि- 

क्ानि। “ददं गगरं प्रतिग्टद्योत्यापथति" -- दति“ प्राणवाया 

लिङ्गम् । ̂  रस्मि "--दत्यदद्भारवादो वरकग्दद्राख्यम्य द्वना-विग्रषम्प्र 

* सिद्धान्यनन्यरया,- इति क० मु” पुन्तश्रयेाः पाठः; 
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लिङ्गम्। “न वाचं विजिज्नामोत वक्तारं विद्यात्"--इत्यादिमा शुत 

वक्रवादिकं जोव-निङ्गम्। “श्रानन्दऽजराऽग्टलः"-इत्यादिकं ब्रह्म 

लिङ्गम्। चतुणां लिङ्गानां ममबलल।दिच्छया यत्किञ्चिन् स्ौकन्तवय 

मिति पुव; पक्तः। श्रानन्दवाजग्लादौनां ब्रह्म-लिङ्ानामनेकलान्तेषाश्च 

वाश्नादौ कथञ्चिदपि याजयितुमग्रक्यवात्, शगौरोत्थापनादोनां 

वाखादि-निङ्गानां तदुपाणपहिते ब्रह्मणि सुमंपादवाद्हीवाच प्राण- 

श्रब्देन पिवत्तितमिति राद न्त, ति। 

परव॑मौमांयामपि, षष्ठाध्यायस्य मक्तमे पादे मदसरमंवराधिक- 

रणएम्य मं्रय प्ताः श्रषटावृपन्यस्ताः। किमस्मिन् मतरे दौघायषां 

गस्रीदौनामधिकारः, उत रमायनेन मिद्धानां मनुष्याणाम्, श्रय 

वा पिद-पुतर-पौचादि-परम्यगा-रूपस्य कुलस्य, श्रादास्िदस्ादेव शा- 

रताद च प्रषट्तस्य मदसवत्सर मायुभेविय्यति, किंवा माद्दिश्तानां* 

परुषाणामव्राथिकागः(१), श्रत संवत्सरे (क्रिमामपरा वा, दादश 

रावि-परा वा, दिन-परा वा? दति। एवश्च मति, संयस्यैक 

क्षे टिचन्तारकिकैवयावत्यते, न तु बड्कारिकलम् । 

नन्वेवमपि यथोक्ानां पक्तारं प्राणधिकरण-न्यायन गमकानि 

लिङ्ानि वक्रद्यानोति चेत्। तान्यृदादगामः। ““दितोवा प्रति- 
+~ 

* साद्विंशरतीना- इति वि" पुस्तकं प्राद्र: | + धाः 

~ 

(९) साद्धदरतपुरयेखत व्रः सवेऽनुठिते सि; नां वधागां 

चतु भि गनेन सदस संवत्स शः सम्पद्यन्त | तथागर -दृ धिक्षरयो 

घटाध्यायीय-सप्तमपाद्-गत-षट्तिं श् र भाव्यकाः मुगः! । “अद्ध 

तायानि शतानि दीत्तिष्यन्ते चतुभिवधः समाप्य इति । 
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पद्यता"--इव्यक्तं मामान्यतः प्रतिपन्माचं प्रतोयते । युग्ापनि-वाकय, 

प्रतिपद्यमावास्या-इति परदिन-पज्यवम्य प्रएक्रपस्-विषयत्यादितरस्य 

लष्णपक्त-पिषयतम् । न चाचामावा्यागर्दः परणिमाया श्रृपलक्तणम्, 

ति शङ्नौयम्। चतुर्दश्या च पूणिमाः--इति पृणिमायाः पू 
दिनेन सद यु परताभिघानात्। उदाहत-सत्यन्तरेण,-- 

“उपे व्याः पर-संयक्राः परा; पूवण मंयुताः-- 

स्त्यमावास्या-यु रायाः प्रतिपद् उपोग्यवाभिधानात् दिनौया-युक्रा- 

धाः उपवास-व्यतिरिक्रव्रतादि-विषयतम् । उपोय्य-षष्दन ब्रतादौना- 

सुपलत्तणमिति चेत् । न, ""पवः हलो प देवानाम्" ग्या व्रतादौ 

देब पूष [हृप्य विडितलनेत्तर-दिन-स्वौकारे कम-कान-याभ्रि-लाभान्। 

“यस्मिन् काले तु यत् कम तत्कानयापिनोनियिः"- 

दति हि कम-कान-व्याप्रिः स्प्रयते। न चापवाभेऽपि ममानमेतदिति 

वाच्यम् । उप्रामप्यादारात-माध्यलनन खण्डतिथौ " मंपृण्-कमः-काल- 

वयाघ्यमभिवात् । यासि-वाडन्यन्त् पुव-विद्धायामेव भवति । भ्रन्दाऽपर- 

भागे छनायां रात्रौ च तद्रात्रः। “उदय त्रपवामम्य"--इति स्प्त्या 

परेदयुहपवामः प्रात्रातीति चत्।न,तस्या मामान्य शास्वचन प्रतिपद 

पवासामिधायिनेा प्िरप-गराप्वात् दुवनवात् । पटौनमि-स्कन्द- 

यसेः पवतिधावपगाह्-वयापितया, मायुङ्ध-यापितया, उभय-यापि- 
तया च, पुन्य भिधाने सति तामेव तिषणां यात्तोनामभावे। 

उस्तर-तिथा पर-रयं पम्पदयते । 

+ ष्यतवग्डनतियो,-- एति ति° पम्तकरै पाठः| 

{ विभिस्मावि- दति पादरानपम्म् | 
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नन्, ै निथावपरगाह-या्न मर्त्यां तन्नान्तरीयकतया मायाङ्क- 

दयाप्रेरवश्म्भावितेन एथक्रदभिधानं निरयकमिति चेत। किभिदं 

केवनल-सायद्धाभिधायि-उक्ये चोदयमि, किं वेभयाभिधायि-वाके? 

नाद्यः। यदा विनेवापरह-व्या्भिं सायान्दमात्र व्याप्यते, तदाऽपि 

ूषविद्धायाः पृत्यताया वक्रयचात्। द्वितीये, वैश्वानरेषटि-न्यायेनाव- 

युत्यानवादा* भविष्यति \ स च न्याय उद्धिदादि-पादे यवस्थितः। 

काम्यकाण्डे शरूयते ,-“ वैशचानरं द्वादशकपालं निवपेत् पुत्रे जाते, 

यदषठाकपालेभवति गाय ग्वं ब्रह्मवचेसेन पृनाति.यन्नवकपालस्ति- 

वरमैवासिंप्तजादधाति, यद् गकपालाविाञवास्िन्नन्नायन्दधाति, यद्- 

कादश्रकपालत्विटमेामिननिद्धियं दधाति" इति । श्रच, दादश 

कपालेष्टौ ब्रह्मवचेमादि-फन-विशषायाष्ट-कपालादि-गण-विधिरिति 
पव, पत्तः । उत्पत्ति-शरष्ट-दाद्कपालेनावरेाघ सत्यत्पनन-श्ष्टना- 

मष्टाकपानादोनामव्रावकाशाभावादपक्रमेपमंदागान्तगतयन तेषां 

विष्यन्तराभावाच्चावयतेर्टाकपालादिभिनान्तरौयक-सिद्धेवयविनेा 

द्राद्शकपानध्य स्तुतिरिति सिद्धान्तः । 

एवमचापि यदा माया्ू-खापिन्यपि गद्यते, तदा श्रपगद्ध-व्या- 

पिन्याग्रहणं किमु वक्रव्यमिति नान्तरौयक-सिद्धया मायन्द-व्याघ्या 

श्रपराह-वयाभ्भिः प्रशस्यते । सवन्दपृराणे बलिरिनाभिधानायाः प्रक्र 

प्रतिपदः पू्विद्धूलाभिधानादितरा मव प्रतिपदुत्तरेत्यष पत्तः प्रती- 

यते । प्रक्रपक्तापवासाधगह-सायान्ह-वलिरिनानां पञ्चानां समू- 

ए 

* न्धायेनव पृज्यत्वानुवादे,-- ति कर वि. पुम्कयोः पाठः| 
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हस्य एव-तियि प्रयोजके सत्यन्तिमः पक्त उदेति । एवं बड्विष 

संय सति निण्यं ब्रमः, 

यद्यपि, द्वितोया प्रतिपद्यत इत्यत्र न केऽपि विशेषः पञ्चते, 

तथाणगेष-प्रतिपच्छोकारे यग्ाम्यादोनि बहनि वाक्यानि बाध्यरन्। 

म चान्तिमः पक्तो युक्नि-महः। तदा हि पृबेविद्धायाः प्रयोजकमेव 
वक्तव्यम् ;--एक्रपक्त सायन्हापराह-व्यापिनि वलिदिने य उपवामः,स 

पवविद्धाया विषयः,--इति। तच शक्र न शक्यते, बनिदिनेलं निमित्तो 

हृत्य उपवामप्याविधेयलान् । पृजात्सवादिकमेप दि तत्र विहितम् । 

भरतः, ममूस्य प्रयाजकवभिवे परएक्पत्ादि-पञचम्न्यतमस्य प्रयाजकत्व- 

मभ्यपेयम् । तच, किमिच्छया व्रिकन्प,,श्रादास्विदकं प्रतिनियतम्. -- 

टृति विचारे, विकन्पम्तावन्न यृन्यते, श्र्ट-दाप-ग्रम्तवान् । तथा, 

यद्ा बन्दुत्सवस्य प्रयोजकत्वं स्वौ क्रियते, तदोपवाम-वाक्यस्य प्राप्न 

प्रामाण्यं परित्यज्य । श्र्राप्रञ्चाप्रामाप्ठं स्वौक्रियत । "पनग्पि यदा 

कदाचिदुपवामस्य प्रयाजकत-प्वौकारे क्पितमप्रामाष्यमपङ्भूयत, 

निगङ्त्च प्रामाण््रमुज्नोयत'। तदवमुपवाम-वाकय सत्वारा रोषाः। 

श्रनेनैव न्यायन बन्य॒सव-बाक्यशपि यथोकराशवारा दोषा उनप्र्त- 

फौयाः। न चैवे, ् रोदि-यवादावपि विकन्पानस्यादिति वाद्यम्) श्रगव्या 

तच तदाश्रयणान् । तदाङ्भट्चायाः ५ 

^एवमषोऽषटदोषोऽपि यट्ब्रोहि-यतव-वाक्चयाः 
~~~ ~ `~ 

* यथा, यद्ाप्रवामम्य प्रयोजकत्वं स्वौक्रियत, तदा परि््क्त प्रामाण्य 

खीङ्कियेत, सीशतघ्चाप्रामाणयं पसिथिज्यनः-ष्ति कर विण पुक्तकयोः 

प्राठः 
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विकल्प श्राश्चितस्तच गतिरन्या न विद्यतेति । 

प्रकते त् गत्यन्तर-सभवान्न विकन्यः । श्रतो विकन्यासंभावादेकस्येव 
प्रतिनियतस्य खौ कन्तव्ते सति प्राक्रपत्तस्यैव सोकरणं युक्रतरं मन्या- 

मद । तथा सति वह्ृनग्रह-मिद्धः । य॒ग्मादि-वाक्य' बलिदिन-वाक्य- 

सुपवाम-उाक्यश्चत्यतान्यनगद्यन्ते। न द्येतानि छ च्णपक्त-विषयतया 
कथञ्चिदपि याजयितुं शक्यन्ते । तदनु मारेण दितौ या-युरवं रृष्ण-पतच- 

विषयत्वन सङ्घो चनौयम् । तम्य गामान्द्-वचनतात् । दत्यं प्रक्त-करष्ण- 
प्रतिपदो; क्रमेण पुपरात्तर-विद्धतया खत्रम्ितौ मत्यां, योऽयं दिही वा- 

य॒क्रापव।म-नपधः, श्रमौ प्रटक्र-पदट-व्रिषियतया योजनः । यद्यया- 

पराङ्िक-वचन प्रणक्तं छृष्ण-पद-दय-साघारणं प्रतिभासते, तथापि 

प्एकर-पक्त-पिषयलवमेव तस्य न्यायम् । मांसुस्यमुपजौ य प्रटृत्ततवान् । 

रष्णपक्त दितो या-यु तायाः प्रतिपदो व्रिमु तवत् । 

नन्ववं मति यदा रुकप्च सायान्दमाचं व्यात्नाति नलपगाशष, 

तदानोमुत्तरतियिः प्रमज्यतेति चेत् । मेवम्। 'मंमुखो नाम सायान्द- 

व्यापिनौ-- दति वचनेन तादृ श-बिषय पुवतिरविंधानात्। एव- 

मपोपद्न-मायान्द-याप्रौ प्रुकपक्तऽपि परेद्यरेव प्रसज्येत, इति 

चेत्। प्रमन्यतां नाम, पू वतिययग्म-उाक्य । पिषयलाभावात्। यदा 
प्रातरमाव्रस्या मुह ततेाऽधिका वा सायश्च प्रतिपत् चिसुहन्ता 

ततोऽधिका वा भवति, तादृण्याएबाभयतस्तिमुह्धन्तवेध पेनाया- 

लियेसदिषयलात्। न च, विसुह्नत्तदेधः सथसाधारा न प्रतिप- 
र्षयः दति श्ङ्नौयम्। विग्ेष-उचनाभावे मामान्यस्य सोक- 
्ेयतात् । [इतो या-य॒क्रोपतरास-निषधम्् वटुः प्रतिपदनम्तिमुहर- 
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मेधं सति द्रष्टयः। सायाक्क-यासि-वचमेन बिमुहृन्त-वेधोऽभिपी- 

यते । श्रापराश्िक-वचने ततोऽधिक-बेधः। तेबोभयब प्रक्रप्रति- 

प्ुववोपोगथा । पदा हृष्णा प्रतिपत्परेद्रदयादुष्ंन्निमुष्टत तते 
ऽधिका वा स्यात्, तदा रेवोपोग्या । श्रन्यथा पूरव्युरिति निणंयः । 

व्यासवचने पवे-विद्धायां प्फक्त-प्रतिपरि य दैव-पिद्य विहिते, तयो- 
शब्दन प्रतिपन्निमित्त उपवासे वस्त्व दत्यभयं विवर्तितम् । 

वसनान्तराभ्यान्तयो, परङ्गयाहिकया विधानात्; 

“एकादशो तथा षष्ठौ श्रमावास्या चतुधिका । 

उपगाः पर-संयुक्ताः पराः पुवेण संयताः ॥ 

शरावो दुगनवमौ तया दवान च या* | 

विद्धा ठु कर्तव्या शिवराजिवेले दिनम्" इति । 

मन्वा शचयुजमासे योऽयं नवरातोत्छबः, तदुपक्रमस्यापिपृव-विद्धार्या 

क्रियमाणलात्छो ऽयत्र विवक्त्णौयः,--टति सत् । न । तस्य मक्र 

व्रतलात्। एकभक्त नकन प्रतिपरदिष्टीमां रेषलऽपि एयडनिणयद्् 

वच्छयमाणएलात्। न च, प्रतादौन्यपि देवान्स क्वि्छयन्तामिति शङ्- 

नौयम् । तेषुदय-तियि-पा र्यस्य बडमिवच्छमाफतात् । 
पिश्यण्न्दनाच शटताद-श्राद्भ विवचितम् श्रापराङिकी'- एति 

तस्मिन् वषनेऽभिधानात्। श्रापराश्िफल च म्टताद-्राद्ध-प्रयोजक- 

मिति व््यते। एवं तरि, तिथ्यन्तर-ष्टताृ-ग्राद्धवदवापि प्राप्नवात्, 

* दुम्पाचेवडता्रनीः- षति कर पुस्तके, दुन्वारूमोडताशनी--दति 
बिण पुरक पाठः, 
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“पश्यं वा मनुरम्रवोत्"--दति विगेष-विधानमनथेकमिति चेत् । म, 
तदपत्रादा्थलात् । यदा पूदयुरन्योऽपरा-स्यभः परेदभ्धयान्, तदा 
तिथन्तरेषु परेद्युरेव ष्टताद श्राद्धम् ; प्रतिपदि तु तदपवादेन पवद 

रेव विधौयते । न चाच पिन्यशन्दस्येकेदिष्ट-विषल युक्रम्, एकेदि- 

टासन मध्याङ्धादि-कालेषु विदितलेन कमे-काल-व्ापिन्यास्तियेस्त् 

ग्रदोतव्यलात् । ते च कालादारौतेन दभिताः- 

“श्राम-ग्रादन्त पवा एकादिषटन्तु मध्यतः । 

पावेणश्चापराह तु प्रातरड्ि-निमित्तकम्"- एति, 

मनुरपि,- 

“पुवाह्ं देविक श्राद्धमपराह् त् पावेणम्। 

एकादिषटन्त मध्या प्रातटद्धि-निमित्तकम्”-इति। 

दैविकं विग्रामिच श्राद,-- 

“द् वान॒दिग् क्रियत यन्द विकमुच्यते । 

तनित्यश्राद्धवत् कुयाद्भादण्यादिपु यत्नतः"--इति। 

तस्मामरैकेद्वि्टाद्किमच विवद्ितम् , किन्त स्छताद-श्राद्धमन्यदा 

किञ्चिन् पार्वणश्राद्धम्" । श्र, पूव-विद्ध्यां प्रकत प्रतिपदि दैव- 

शब्देन विवक्षितो य उपवामस्तसुदादगामः । भविगधात्तरपराणे, 

ठृह्तपाभिघ ब्रते कात्तिक-मामान्त-दश † पायम-भोजनादि-नियमं 

विधायदं प्यत,- 

""ततोमागेशिरे मासि प्रतिपद्यपरेऽदनि । 

* अन्यदा कश्वित् पाव्वंग्राद्म् ,-द्रति नान्त मु° परस्तक | 

† का्तिकमासान्तं दशेति वि मरके पाठः| 
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ष्टा गरुश्चोपवसेग्हादवं स्मरन् मुङः"-रति। 

ननु, पवविद्धायां ्क्रप्रतिपदि योऽवमुपवासे विहितस्तस्य सङधल्यः 

किं प्रातः काः, किं वा प्रतित्काले? नाद्य, श्रमावास्या-वेलायां प्रति- 

पद्पवास-सङ्कन्यायोगात । श्रतएव बोधायनः.-- 
“योयस्य विदितः कालः कमेएस्तद् पक्रमे । 

तियियाऽभिमता स। तु काया नेापक्रमोजभिता"- इति । 

खन्दपराण,- 

“योयस्य विहितः कालः कमणस्तदुपक्रमे । 

विद्यमानो भवेदङ्ग नाजमितेपक्रमेण तु"--टति। 

म दितेयः, प्रातःकालस्यैव सदन्पङ्गत्ात्। तथाच सयते,-- 

“प्रातः संकन्पयदिद्ान् उपवास-व्रतादिकम्"--हति। 

तथा,- 

“प्रातरारभ्य मतिमान् कुय्यान्नक्र-त्रतादिकम् । 

नापराज्नं न मध्या पिञ्चकानौ दितौ सनौ --एति। 

श्रनाष्यते । योक्र-पचन-वनात् प्रातरेव मंकन्पः काय्य, तदामीं 

ब्यातिःशास्त-प्रसिद्ध-प्रतिपदभावेऽपि समुतिभिरापादितायाः प्रतिपदः 

सल्वात् । श्रतएव दवलः,- 

“यान्तियि समनप्रा्य श्रम्त धाति दिवाकरः। 

तिथिः सा सकला ज्या दानाधयद्यनकमसु"- इति । 

श्रव, दानाध्ययनयोरूपवामादि-निखिन-दं वोपलकतणायव-विवकधा 

“कमेसः-एति बड्वचनं निदि्टम् । अ्तरासलमयात् पुव सु 

च्र्यापिनीं निधि ष मनप्रा्ति बयास्ययम। न त॒ ततोऽन््याभि- 
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विवाचता । तथा सति, पूव॑क्र-वेधाभावेनेन्तर-तियेरेव ग्ाद्मल- 

असक्गात् । तथा त्रिसु्तत-यािः खन्दपराणे दभिता,- 

“याम्तिथिं खमन्प्रा् यात्यस्तं पद्मिनो-प्रियः । 

सा तियिस्तदटिने परोक्ता तिमुहन्ता यदा* भवेत्"--दति । 

शिवरहसय-सौरप्राणयोरपि,- 

यां प्रा्ास्तमुपेत्यकंः मा चेस्यात् चिसुहन्तिका । 

धम्म हृत्येषु सवेषु संपन विदुत्रधाः"--दति । 

इद सिष्ठाऽपि.- 

“यस्यान्तिथावस्तमियासच्स्त॒ चिसुहन्तकैः! 

याग-दान-जपादिभ्यस्तामेवेपक्रमेत तिथिम्"--दति । 

नन्, सायन्तन-विसुहव्त-पएकरपरतिपदुपेतायान्तियो प्रातरेव 

संकर्थ प्रतिपद् पवासः काय्य,--दति यग्यादि-वाक्यमाभ्रित्य निर्णीतं; 

तियि-कये तथाऽम्हु, साम्य-टद्योस्तु॒ खव-दप-वाक्यात् परेदयरुपवासः 

प्राप्नोतीति चेत् । मैवम् । खवादि-वाक्यस्थेकादिष्टादि-विषयतात्। 

तथा च याषः-- 

“दितोयाऽऽदिक-युग्मानां पृज्यता नियमादिषु। 

एकादिष्टादि-द्यादो दहास-ढद्यादि-षोदना"--इति । 

नियमादिषित्यादि-णब्देन, पिच्च-कम-व्यतिरिक्रत्रतेपवाषादि- 

सकल-क्मणो ग्ररणम्। एकादिषटादौत्यादि-श्ब्दन विवाहादि-मङ्ग- 

शास्-गत-शराद्भ-्तिरिक्-पावण-ग्रा दस्य । उद्यादावित्यादि-्ब्देन, 

_ ~ ---~ ~~~ ~~~ ~~~ ---- ----- ~~ -~_~~ 
कन -० ०० ~ ---~~ 
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माङ्लिक-श्राद्धम्य । दामदद्यारीत्यादि-शष्ेन, खवस्य ग्रहणम् । तदेवं 
प॑ : शएकप्रतिपदुपवामं कतवा परेद्यु; पारणं कुयात् । 

तचदशचिग्यते। कि प्रातः पारणम्, किं वा ति्न्ते } एति । मादः, 

सुमक्-वष्वन-विरोाधात् ; 

“तिथि-नत्तव-नियमे तिथि-भान्ते च पारणम् । 

श्रतोऽन्यथा पारणे तु ् रत-भङ्गमवाभ्रयात्"- एति । 

म दितौ यः, दवल-वषम-विराधात्; । 

“उपवारेषु सवषु पवो पारणं भधेत् । 

श्रन्यथा तु फलस्याद्भं घममेवोपसपति"- इति । 

धमायमः। मायं दोषः। पवाष-वाक्यस्य मामान्दरूपयन पर- 

दिद्धोपवास-विषयतया संकाचनौयवात्। एतद वाभिप्रत्य निगमः-- 

““पवं-विद्धासु तिथिषु भेषु च शरवणं विना । 

उपा विधिवत् कुय्याह्मदन्त च पारणम्" इति । 

भेषु नतष । खन्दपराणऽपि -- 

“तिधौनामेव सवामामुपवाम-्रतादिपषु ¢ 

तिश्यन्ते पारणं कुयात् विना शिवचतुद् णो "ति । 

' श्रचोपवासब्रतादिख्ित्यादि-शब्दने कभक्रनक्रायासिलामि गद्यनत । 

यां तिथिमुदिश्यैतानि व्॑विहितानि , परद्यलम्तिथि-भागऽतोते 

पञ्चाद्धजमं काय्यम् । श्रन्यया, प्दिभानुषटितेकभक्रदि-तरतार्ना 

्ैकद्ध* स्यादित्यभिप्रायः । श्रम्य च तिधि-भान्-पारणम्यापवादः 
कचित् सयते, 

(> 1 ४ । न 

^^ वफल्यः-- दति वि° पु्कं पाठः| 
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““तिश्यन्ते चेव भान्ते च पारणं यत्र चोद्यते । 

यामचयोध्वेवर्तिन्या प्रातरेव हि पारणम्" दति । 

यथो क्ोपवासवदलयुतवेाऽपि वप् विद्धायामेव कन्तव्यः । सचेताः 

ब्रह्मप्राणे वामनपुराणे भविष्योत्तरपराणे च प्रपदितः । श्रव प्रातः 
ए, 

काले धूतादिकं ब्रह्मपुराणे दग्तिम्-- 8 

“तस्मात् रत प्रकत्तथं प्रभाते तच मानप्ै"- इति॥ 

यद्यपि प्रातरमावाभ्वा वन्तते न तु प्रतिपत्, तथापि क 

न्यायेन प्रतिपदः माकखमाथित्य दयनादिकं प्रातरेव कायम् । 

नन्, यावेतावुपवाम-बनद सवौ पुवविद्धायां प्रतिपदि विदितौ, 

तयो; केनापि निमित्तन ततानष्ठानासभिवे सति किमुत्तरविद्धा 

गौणएकानतन ग्राह्या, किंवा सुस्यकालातिक्रमात्तयोः परित्यागएव ? 

श्र केविदाङ्ः। परित्यागएव युक्रः । मुस्यकालमन्तरेणणन्ष्टाने 

दितोया-ठतौयादिष्वपि तदन्ष्ठान-प्रसङ्गात् । श्रयोच्यत,--यथा चेव- 

रिक्नापनयनस्य गभाषटमादि-मुस्यकालामभवे मत्याषो डशादि-काला- 

गौणकालतवन सौरताः, एवमचापि,- दति । तन्न, व्रेषम्यात् । तच 

गोणए-काला वाचनिकः ; 
“श्राषोडगान्त दाविंशाचतुविशाख वत्सरात् । 

ब्रह्म-चचर-विशां काल त्रोपनायनिकः परः" दति । 

न सेवत त्तर-प्रतिपद्ा गोणतलन सोकारे किञ्चिदरवनमस्ि । 

अन्तरेणापि वचनं युक्रिमात्रण तत्-कन्पनायां षोडश्रादि-वघभ्य ऊष्ट- 

मपि सन्निकरष-विकष-तारतम्येन गौणएतर-गौ णएतमावुपनयन-कालौ 

प्रसश्येयाताम्। न च तौ युक, 
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“श्रत ऊष्वं पतन्येते यथाकालमसंखताः"-- दति 

पातित्य-स्मरणात् । किश्च, पवात्तर-विद्धवोरुभयोरपि सौकार 

पृज्यल-विचारो निरथकः स्यात्। तस्मत्परिल्यागएवेति । तच ब्रूमः । 
सनधेशाचो पनयनवदुन्तर तिथेः प्रापकाणि बहनि वचनानि “ प्रतिपल्छ- 

दितीया स्यात्"--इत्यकं वचनम्। 

नन्वतद्ययो क्र-विषय-व्यतिरिक्ग-विषय मुख्यकालत्वं॒विदधाति, 

न तु यथोक्र-विषये गौएकानलमिति चेत् । तत्र वक्रथं; किमव 

विषयान्तरे मुख्यत्वं वाचनिकं, किं वा यथोक्रविषयस्य सुख्यकाले- 

$भिरिते सति, श्रथादितर-विषयलं तस्य वचनस्य परिशिष्ते ? 

दति । नाद्यः, तस्मिन् वचने विषयान्तरस्य शब्द ताऽप्रतौतेः । दितौयं 

तु, सामान्यवचनस्य विश्ष-यतिरिक्र-सम्भावित-कस््-विषयवय परि- 

शेषणणेयम् । तया मति, ₹ष्ण-प्रतिपद्धिषयतमुपवाम-व्यन्तिरिक्र- 

दान-त्रतादि-विषयतश्च सभावितवाद्यथा परिशिवयते, तथोपवासेऽपि 

गोण-कानल-विषयववं कुता न परि ते । 

दितौया-युतेापवाम-निपधादिति चत् । न, तस्य निषध्य पव 

विद्धापवाम-परभमायान्तात्पव्यात्। "श्रपश्वो वा श्रन्य गोऽग्रभ्यः पश 

वोगोश्रद्याः"-- व्यव गोऽग्-पर्ंमायमजादौनां प्रवं निषिष्यते। 

नतु मतया तन्निपघः, प्रत्यच्त-विराधात् । शरास्तान्तर-विरोधाच। 

एवमवाथृत्तर-विद्धायां प्रतिपदि सवया प्रतिपदुपगाम-डपधोयाह- 

नयेत । पथा च, उदितानदितःहमयोरन्योन्यं निन्दत-प्रणमाधै, 

नतु सया इववाया। नो चदुभाव्पि हेमो परिल्यन्ययानाम् । यरि 

ततर श्ावा-मेदन यत्स्या, तद्वापि मुस्य-गए-दन यवस्याऽमतु । 
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न शेतावता तिः पुज्यल-विचारो निरथका भवति, प्रशस-तिथि- 

सोकाराय तदुपयोगात् । 

यानि चान्यानि शामान्द-वचनानि; “उदये दपवाखख" 

"पौर्वाहिकास्तु तिययो दवे काय्यं फलप्रदाः" 

दत्यारौनि, तानि स्वणि यथा छृष्ण-प्रतिपदमुपेद्लयन्ति, 

तथा गौण-प्रतिपदं कुतोनेपोदलयेयः। न देवं सति, दितीया-टतौ- 

यादिष्वपि प्रसङ्गः, मौए-प्रतिपन्चख तत्राभावात् । गौ ण-प्रतिपदयेतावता 

नि्वन्पेन कस्तव लाभः. इति चेत् । तत्र देषणए वा तव केलाभः,- 

दूति वक्रयम्। गष्टाचारः,--दृति चेत्। विपय्येयएव तं पश्चामः। तथा 

रि. यदा यथोक्रगेत्या कस्याश्चित्तिये देविय भवति, तदानीं सम्प 

तिपन्र-ग्टेषु केष्वन शिष्टाः पुर वरानुतिष्टन्ति,श्रन्ये च परत्र । न च, 

तचाविनोतः शिष्टाचारः प्रमाण नेतरः--ट्ति वाच्यम्। उभयेषां 

शिष्टानामविगेेतल-कयनायैव सम्प्रतिपन्नेति विगरेषितलान् । 

एवं तरि, मुख्यवमणन्धतमस्य निश्चतुमश्क्यमिति चत्। यमिन् 
गे यसिन् कालव्येषु श््टषु नोराग-देषस्य खस्य प्रामाण्फरारि श्रयस्य 

वद्धः, तदा तादृ शराचागस् मुस्यलयात् । तदतदेवानिप्रत्य गुरोः चिा- 

मश्नासने तरन्तिरोयाः समामनम्ति,-*श्रय यदि ते कम-विचिकित्ठावा 

टत्त-विचिकित्छा वा स्यात्, य तच ब्राह्मणा. समदग्नः युक्ता, श्रायुक्राः 

श्रलक्ाः* पर्मकामाः स्य यथा ते तजर वतरन् तथा बं तत्र वताः” 

दूति । यक्रि-ङ्श्ला यक्ता; शास्त तत्पराः । श्रायुक्तास्तदथाग- 

* च्यलब्धा खस्ता एति क० वि° पल्तक्षयाः पाठः 

1 समदशिनायक्तिवुशलाः, य॒क्ताः श्रास्नतत्मसाः तक्वा इति यावतः 

इति बि° पस्तके पाठः| 
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हाम-निरताः । श्रलतताः क्रोधादि-उजिताः * । धम-कामा जोवक्कष 

वाकमष्योदासौन्यमकुवाणाः । उक्ररौल्या कस्यचिख्छिष्टासार-वि शेषस्य 

सुश्यते षत्यपरागौणो भविष्यति, न तु खवयेवानाचारः । एवच्च 

घदयेकामेव त्ैन्निरोयथाखा मपौत्य वौधायनापस्तम्बारौनां मत- 

भेदेन ॒परस्पर-विलकषणमनृष्टानमाष्रतामुभय-विधानां मनृथार्णं 

ख-ख-पव-यरष-पारंपय्य-क्रमायातएवाचारा मुख्यः । कदाचिन्तद- 

भवे मतान्तरेणाणनुष्टानमेवा श्रेवो न तु स्बेया तष्ठोपोयुकः। 

किं बहना, सुख्थाया, पव विद्धू'याः परतिपदोऽखकरवे प्रेषि-पगि्धागाद- 

रसुर्-विद्धायाः परिग्रहएमिल्यवगम्तव्यम्। तदव प्रुकरप्रतिपदुपवाष 

वद्धवयोः पूद-विद्ध मुख्येति ष्यवस्थितम्॥०॥ 

श्रयेकभक्र-नणंयः॥ 

ब्रह्मपराणे वै्चानरबरते पदयते-- 

“प्रतिपद्यकभक्राणो समापन कपिला-प्रदः"- दति । 

तच, तावदकभक्रं जिविधम् ; खतन्त्रमन्याङ्मुपत्राम-प्रतिनिपिरूप- 

छेत । तेष्विदानौ मुदाइतं खननम् । ° 

तेद चिन्तयते । किमुपवासउन्तियिरस्मिन् ग्रहोतव्या, उत प्रका- 

गक्ररेश) दति । उपवास्वदिति तावत प्राप्नम्। “देवं पिञ्च तथा 

काय्येम्"- दूति वचनेन उपवातेकभक्तादि-शक्म-रैवष्य ॒विव।दत्- 

वात्। न च, कम-काल-याघ्या तस्िणेयः,- इति गङूनौयम् । 

* द्मशब्धाः लेभर{हिताः अर्ताः क्रोधाद्विजिंताःः--ट्रति ति पकक 
पठः। 
1 मागान्तरे णाप्यनष्नमेव,, - ति मु° पुन्तङ्े पाटः। 

¢ 1 |, 
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तत्कालस्याद्यायनिर्णो तलात् । कथित्तिरेयेऽपि, कमे-काल-यापि- 

वचनस्॒पिग्य-परषयवेनाघयुपपन्तः। तसपरादुपवासवन्तन्निणेयः,- ईति 

राते त्रमः। क्म-काल-वा्षिरेवा् निणय-हेतुः \ कमकालस्तत् 

कम-खदटप््युभयं खन्दपुराे दशितम्, - 
“दिना द्भ-ममयःऽतोते भुज्यते नियमेन यत् । 

एकभकमिनि गरक्रमतस्टव्या दैव दि" दृति । 

दवलाऽपि,- । 

“दिना ई-ममयेऽनोते भुज्यते नियमेन यत् । 

एकभक्रमिति प्राक्त न्यून याम-यण तु-इति । 

श्रव च, दिनाद्ध्योपरि साद्धं-मुहरत्त परिमितः कालः पञ्चधा 

विभागे मध्याङ्कस्यापरभाग एकभक्रस्य मुख्यकालः। दिनाद्धंऽतौते सतिं 

छमनन्तर-भावितात्। श्रस्तमयात् प्राचीने वेिषटोगोणकालः, दिव- 

मेत्यभ्यन्न्नानात् । ए म्थिते सति, सुव्य-काल-्ापिनौ तिथिय 

होतया । श्रतएव पद्मपुगणएम्,-- 

। "मध्याह्भ-व्ापिन ग्राद्या एकभक्रं सदा तिथिः दति । 

सोधायने(ऽपि,- 

“उदये त्रपवासस्य नक्रस्यास्तमय तिथिः । 

मध्याद्ध-व्यापिनो याद्या एकभक्तं षदा तिधि."-- दति । 

न चायोपवाम-न्यायोयुक्तः। ततर, पुदविद्धायामेव विशेष-ास्त- 

यथैवसानात् । दिविध इ विगरेष-शास्तं; तिथि-प्रय कमेक, कम-प्रयक्र- 

मपरम् । ततर, “पौवाहिकाम्त तिथयो दषे "- इत्यनेन कमे-विषये
ण 

खामान्य-शास्तेणोत्तर -विद्धायां प्राप्ताम् 
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“उपोष्या; पर-संयक्ताः पगा; पुठेण संय॒ताः"-- 

दत्यनेम क्मे-विषयेण विगरष-्ास्तेण पव-विद्धा विहिता । निथि- 
रिषये श्रपि षामान्य-विष-शाम्त उदाह्ियते । “पेवाहिकास्तु तिथयः” 
--एति, तिथिमातमुपजोय प्रटत्तवात्मामान्य-गास्तं, "प्रतिपषौ 

काय" दृत्येतदिगेष-शास्तरम । तया सति, दिविधनापि विग्रेष- 

शात्तेण पुवविद्धायामेमापवामः सुम्वितः। श्रत तु, “मध्याङ्-्ा- 

पिनौ"--ए्येतत्कमे-विषय-विग्रष-प्स्तम् । श्रतस्तदनमारेण नणया 

यन्यते*। 

नम्, “प्रतिप्सनमषो काथ्या"--दत्यनेन तिथि-विषयेण विगरेष- 

शास्तण कतेन निण ;;-- रति चत् । उपवाम-विषयवनापि तस्योप- 

पत्तरिति त्रमः। नन्, मध्या्भ-ग्याप्ष-उचनमपि ति्न्तरेकभेक्र-विषय- 

खनेपपादयितु शक्यम्। श्रत: ,कम-विगष-ग्रास्त-तियि-विण्ष-्रास्तयोः 

ममान-बनलत्वमिति चत् । भ्रस्तु नाम, किम्नच्छिन्नम् | मध्याङ्यापिल- 

सम्मवलयो; पद-विद्धायां मम्पादयितु श्रक्येचन विरोधाभावात् । 
यदाद्वत्तर-विद्धायासेव मध्याक्र-याप्रिलि, तदा विराधः. दृति चत्। 

वादं, तथापि तियि-पिषय-विएप-्रास्तान् कर्म-िषय-विगष-पास्तं 

प्रभम् । तिथयगणलात्, कमण प्रधानलात्। तस्प्ादेवंविध विषये 
कम-काल-वा्ैव निणतयम् । 

शरव, निणत्या विषयः षोढा भिद्यते ; पव्येव मध्याङ-यापिवम्, 

परेद्यरेव तद्मापितरम्, उभयव तदापि्म् , उभयत तदवा पितम्, 

*नतु प्रतिपत् ममुतीकारव्यर्नन सिथिविप्रयन विप्रषशास्तण निया 
य्यते,-दथधिकः पाठः करवि° युन्तकयाः। 
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उभयत साम्येन तदेके श-ापिवम्, उभयत्र वेषम्येए तरेकदे्- 

व्यापित्रश्च,-इति। 

तजर, प्रयम-दिनौययोः मध्याृ-य।पिलस्य निणायकलम्। एतीये 

पविद्धा ग्राह्या । सुष्य-काल-यपरः समेऽपि गौण-काल-यामेर- 
धिकलात्। श्रनेैव न्यायनेभयन्र मुष्य-काल-व्ा्यभावेऽपि गौण- 
वय्भि-जभात् पुत-विद्धेव । पञ्चमेऽ्ययमेव न्यायोयोज्यः। षष्टे ठु, 

यदा पुव द्मध्याङ्कैकदे मधिकं या्नोति, तदानीं तदाधिक्यात् गौण- 

काल-यागश्च पुवदयग्रद्या। यदा परेदुमेध्याङग कदे शमधिकं बया- 

प्नोति, तदा गोण-काल-वयाद्यभावेऽपि मुख्य-काल-ग्ाघ्यापिक्यान्- 

सरेण परेययगराद्या । 

गन्बसेवं सखकतेकभक्े निणंयः श्रनयङ्गं तु कथम् ? तत्र, काऽमृप- 

पन्िरिति रेत । उच्यते,- 

““पूजा-प्रतेषु सवत्र मध्याङृ-यापिनौ तियिः"- इति । 

तथा, “मध्याङ्कं पृजयन्नुप"-दत्यादि-शास्वैरङ्गिमः पूजादेभध्याङ्क 

विहितबेनाङ्गखेकमक्तसयापराहयादौ प्रायमाणल्वात् न मुख्य-काल- 

सक्भवः। मा गत्ताद् श-विषय मुख्यः कालः, प्रधानानुमारेण गणस्य 

मेतवययान्; यदा खान्तेकभक्रऽपि केमचिन्निमित्तेन सुख्थ-कालासश्भवे 

गौणकालेऽभ्यन्श्चायते, तदा किमु वक्रयमन्याङ्क। 

यकमूपवास-परतिनिधिरूपमेकभक्ष, तदुपवास-निथौ कायैम् । तख 
गौणोपवासतयात् । श्रतनएष सुमन्तः, 

“तिथौ यवोपवासः स्यादकभक्रेऽपि घा तथा” इति । 

मश, तादृ ग्रमे नासि, इति शङ्कलो यम्। उपवासं प्रकम्य 
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रोगादिना तदद्क्नौ गवनृज्ञया तसकभक्रख* सावि लत्.-- 
“श्ट तान्य बरतत्नानि श्रापोमूरं फलं पदः । 

हविन्ाह्मण-काम्या च गरोवेचनमौषधम्"- एति शाश्लात्। 

दत्यकभक्र-निणयः। 

श्रथ नक्रं निर्णीयते। 

तक, वगाषपगाणे घान्यत्रते पद्यते,- 

“मागो मिते पके प्रतिपद्या तिभि्षेत्। 
तस्यां नक्घप्कुर्वत राज विष्णं प्रपुजयेत्"--इति। 

श्च, मक्कशम्दो भोजन-परः । काल-परत, 'प्रकुर्ग्गेत'-दत्यस््ान- 

न्वयात् । म हि, कालः केनचित् कन्तु शक्यते, तस्य भोजनस्य, 

राजौ रति काल-विधिः। श्रता दिवा भोजम-रहितते सति 

दाचि-भोजनं व्रतस्य खरूपम् । श्रन्यया, खतः प्राप्तस्य राि-भोजभस्य 

विधान-वैयथ्यात्। तस्य॒ ख नक्र भोजनस्य, विष्णु पृजनमङ्गम् , 

तक्छ्िधौ पटितवात्। तथा, होमोऽपि तदङ्म् , 'होमश्च तज 

कु्वति'--दृत्यभिधानात् । एश्च षति, प्रधाना-र्विरोधन प्रजा-होम- 

योरङ्गयोदिं वाऽनष्टानसुक्रं भति । प्रधानस्य च नक्ष्य काल दयं 
भविदयत्ुराणे दश्तिम्,- | 

““मुहन्तानं दिनं नक्त प्रवदन्ति मनोषिणः। 

मचत्र-दभनान्नक्रमरं मन्य गणाधिप" इनि। * 

श्रस्य च कान-द् यस्याधिकारि-भदेन यवम्धामाह दवलः- 
9 

* गब्यनुदचातस्यकभक्कस्य,-- ईति वि° पुत्तकै पाठः। 



१३४ कालमाधवे 

“नक्त्र-दशनाननकर दम्यम्य बधे; समुत् । 

यते दिना भागे तख राचौ निषिध्यते”--दति । 

खत्यन्तरेऽपि,-- 

“नक्रं निशायां वुरीत गटदस्थो विधि-संयुतः। 

यतिश् विधवा चैव कुयान् तत्सदिवाकगम्॥ 

सदिवाकयन्त् तत् प्राक्तमन्तिमे घरिका-दये । 

नि शा-नक्नन्त विज्यं वामाद्धं प्रयसे सदा"-दृति। 

राचि-नक्र-भोजने यामः.- 

““तरिमुहवनतं प्रदोषः स्याद्भानावस्तं गते मति । 

नक्तन्त् तच कन्तव्यमिति शरास्त-विनिश्चयः"--इति । 

तदेवं नक्र-कालो व्यवस्थितौ । तच, नक्रं प्रदाष-वयापिन्यां तिथौ- 

काय्यम् । तदाद वत्स 

“प्रदोष-व्यापिनोौ ग्राह्या दियिनंक्त व्रते सद्ा । 

एकादभीं विना सवा प्रक छृष्ण तथा समता" दृति । 

एकाद ्ान्तु॒यनक्त, तवाद्य-यापिनौ तिथिग्रोह्चा । तदुक्र 
खन्दपराणए,- 

““प्रदोष-यापिनो याद्या सद्ा नक्-त्रते तिथिः । 

उद यम्या मदा पञ्य' दरि-नक्रत्रते तिथिः दरति । 

श्रवाप्यकभक्र-न्यायन षोढा विषय-भद्ा उ्रदणौयाः। मध्याङ्क- 

प्रदोषयोरेव भिन्नलात् । पूर्र्यरेव प्रदोष-ापतौ पर्व-तिथिगीद्धा । 

परेव प्रदोष-व्यापनो पर-तिथिः। उभयत्र प्रदोष-यप्रौ पर-तियि- 

रेष । तदाद जाबालिः,- 



प्रतिप्कर लम् । ११५ 

“सदेव तिष्योरभयो; प्रदोष-व्या पिन तिथिः । 

तचात्तरच नक्रं स्याद्भयत्ापि मा यतः"-इति। 

उभयत्रापि दिवा ग्री च मा तियिरिदयते यतः, दत्ययः। 

उभयचर प्रदोष-व्याष्यभावेऽपि पश्च । तदार जावालिः,- 

““श्रतथात्र परत्र स्यादम्तादत्रागयतादि मा"--एति। 

प्रदोषे तदभावेऽपि, श्रस्तमयादवाग्यतः सा विद्यते, ततः सा 

यात्य वः। रम्य च, दिवाराच-व्रनलन.प्रदोष-वयाश्रिवत्ायंकाल-याश्चि- 

रपि निणंव-हतुभवनीत्यनेनाभिप्रायणवागस्तमया दित्यक्रम् । दिवा- 

राति-त्रतवश्च कृमपराणऽमिरहितम्,-- 

 भ्प्रदोष-वयापिनौ यच चिमुह्नत्ता यदा दिवा। 

तदा नक्त-त्रतं कु्धान् स्वाध्यायस्य निघधवत्.-इति । 

यद्यय, प्रदोषकान-मायङानौ दावे प्रयोजको प्रतिभासेते, 

तयापि प्रदोष-यातनिमुष्यः कल्पः, मायङ्गान-व्यात्निरनुकन्यः,--इति 

जावालि-वचनादवगम्यते। तत्र रि, "श्रनया- दृति प्रदोष-वयाघ्य- 

भावमनृद्य तादृ श्यास्तियग्राद्यल, -श्रवागस्ताद् यतुः--इ।त ₹तपन्या- 

खात्। शदुग्र विषय, ग्टदसम्योऽपि यतिवदिवा नक्रमाचरत् । तदुक्र 

खन्दपुराणे - 

“प्रदोप-व्यापिनौ न स्याव! नक्रं विधोयते । 

श्रात्मनेादिगणच्कायामतिक्रामविि भास्कर ॥ 

लम्नक्रं नक्रमित्याहन नक्रं निशि भोजनम्। | 

एवं ज्ञाता ततोविदधान् मायाङ् तु मुजि-क्रियार्॥ 

कुयाङ्नङ्रत्रतौ नक्रफर भवति निथ्थितम् -दति। 



१११ कालमाधवे 

यतत, मपतमो-भामृवासरादो सौर-नक्त विहित, तज पवाक्ग-विपयो- 

सेन सायड़ल-गयातिमुंख्यः कन्य, प्रदोष-व्याश्निरनकल्पः । एतदवा- 

मिप्र्य सुमन्तः, 

“तरिमुष्टत्त-सगेवाह्कि निशि वेतावतौ * तिधिः। 

तस्यां सौरम्भवेन्नक्रमरन्येव तु भोजनम्"--दति । 

श्रव, सायंापत मु स्य-काललात् प्रथमते निद श, प्रदोष-याक्तरन् 

कल्पात् पश्चान्न शः । दतर -नक्रषु तु, प्रदोष-व्याप्र मुख्वा दु दाइत- 

कूमंपगाण-वचने सेव प्रथमं निर्दिष्टा, षयङ्ल-यात्निः पञ्चाजिदिष्ेति 

विषेकः। 

तेधितर-नकेषु प्रदोष-व्ापि-तिथि-गरदेऽपि भानवामर-सं्ा- 

ग्यादिना खदम्थस्यापि यदा राचि-भोजन-निषधः, तदा दिवैव क 

कुखात् । तथा च भवियेन्तरपुराणे,- 

“ये वादिल्य-दिने ब्रहमनक्ठं कुवन्ति मानवाः । 

दिनान्ते तेऽपि भुञ्जौरन् निषेधाद्राजि-भोजने"--दति। 

श्रस्िंश्च दिवा भोजने, उत्तमाऽन्तिमेा मुहनतेः, मधम उपागम्, 

ततः प्राचोनेाजघन्यः। एवश्च सत्यन्तिमभाग-विमुहहक्त-वचमान्युपप्न्ते। 

राजि-भोजनेऽपि घरिका-बयमुन्तमः कालः, घरिका-षटर्क मध्यमः 

काणः । एतदेवाभिपरदय वचन- -दयों सथ्यते,- 

“प्रदोषोऽखमया दूष्यं घरिका-यमियते”-र्ति । 
| "निसु प्रदोषः स्याद्रवावक्षदुते सति" ति । 

0 

» सेत वती, इति वि° पुम्तके पाठः। 
1 वचचन-दइति मु ° पकक पाठः| 



प्रतिपद्मक्षर खम् । १४० 

नि्रीय-पयैन्तो जधन्यः कालः। नक्तं प्रकुर्वोत राचे"-इति 

सामान्येनाभिधानात् । श्र-सौर-गक्रेषु साम्येन वेषम्येण वा दिम-दयं 

प्रदपैकदे व्याप्तौ, परेदयरेव नक्तं कायम् । सायङ्ालस्य गौण 

तन्तिथि-वयाप्ततवत् श्रवा्येकभक्रवदन्याङु-नक्रापवास-स्थानोय-नक्र- 

योनिणयो द्रष्टः । 

यथोक्ष-लक्तण-लक्तितयारेकभक्र-नक्रयोगेकस्िन् दिने यदा प्रष- 

क्रिसदा कथं कन्तव्यम् ? न चेतादृ शौ प्रसक्रिरव नास्तोति ण्डनो यम्! 

भविव्यो ततर-पराणोक्रे रथसप्रमोवते कदाचिन्तत्-परमक्तः । तथा हि, 

तच, ठतोयादिषु मप्म्यन्तेषु पञ्चसु दिनेषु क्रमेणेकभक्र-नक्रायाचितेा- 

यवास-पारणानि विदितानि । श्र, यदा एतया याम-य-परिमिता 

ततउष्य॑चतुर्थो ; तदा मध्याङ्ृ-व्ापिवान्तेतो येकभक्त तज परापरं प्रदोष- 

व्यापिवातर्धा-नक्रमपि तत्रैव, तथा सति परस्परविरोध द्ःप- 

रिरः। 

श्रजोच्यते । एकभक्रस्य प्राथम्यात् प्रबललन तस्मिनःख्य-कम्ब 

रवान्ष्टयस्तदिराधिनि तु नकरऽरुकन्पः। स च दि ्िधः; दिमान्तग- 

नष्टानात् कजेन्तरानुष्ानाखच । यदा चतुर्धां परेद्यटद्या मायंकालं 

्याप्नानि, तदा तस्य गौण-काल-श्यापिलादकएव कन्ता दिम-भदम 

बरत-दयमनतिष्ठेत्। यदा चतुर्था समा सौएा बा, तदा गोण- 

काखस्याप्यसम्भवेन पुविद्युरेव भायया-पचाद्विना कवन्तरेण तस्क 

करणोयम्। | 

॥०॥ दृति नक्र-निण्यः ॥०॥ 

नष् 
= >~ नच षि, १, 



१९ कालेमाधवै 

श्रथाचितं निर्णीते । 

एवोदादते ्प्रमोप्रते पञ्चम्यामयाचितं विदितम्) तसैकभेकरवेत 

्रतिपदोक्रः काल-विगेष-विधिनासि । तस्य याचिति-भोजन-निषेधः 

कूपलात्। स च निषेध उपवास्वददोराच विषयौकरेति । श्रतणएवं 

घडन्याऽपि, श्रकिनरहोरा ते याचितमनरं न भोच्ये' दत्येवं कनत्यः। 

श्रथ, याचितादन्यदसाचितमित्यप्रयन्न-लभ्यस्य पर-दत्तस्य भोजनं विव- 

च्यते, तद1ऽपि पराध नल देव न तेस्य काल-विशेषो विधातुं शक्यते । 

यद्यपि खग्दहे पुव-सचचितं वस्तु श्दानौमयवितं भवति, तथापि पव 

प्रयद-सम्पादितवान्तदयादितसेव । श्रथवा, निषेधस्य परसाक्र-पवेक- 

लीद्या चजाप्रसकरे्च परद्र थ-विषयवात्* श्रयाचित-श्दोऽपि परद्रव्य 

मेव विषयो करोति । 

श्रचरायाचित-श्दस्छ यथोक्र-रीत्या दवौ सम्पकनौ ; प्रतिषेधः 

प्यैदासञ्च । तयोः प्रतिषेध-पच् प्राजापत्य-रुचर-यास्याने, गौतमो 

श्यवजष्ार-““श्रथापरग््यदं न कञ्चन याचेत"--इति। पयदास-पच 

ृदस्यतिवयवजदहार,- 

"छद् प्रातस्त्यदं सायन्दहमद्यादयावितम्, 

अं परन्त नाम्नौयात् प्राजापत्यश्चेरन् इिजः"- रति । 

खरत्यन्तरे;पि.- । 

“श्रयाचितागो.मितभुक् परां सिद मवा्यात्"- दति, 

मितभोजिवं दग्रासतलम्। तदुक्तं दतुविशतमते,- 
------- ~~ -- - ---~---~~ ---~- ~ ~--~ --- ~ ------~~ ------~ 

* याचितश्ब्दस्य पर ब््यविषयत्वात्, - इति बि° पुस्तके पाटः 



प्रतिपश्रकर लम् । ११९ 

"प्रातस्तु दादश याला गकर पञ्चदशैव तु । 

श्रयाचिते तु दो चाष्टौ प्राजापण्यो विधिः सतः". एति । 

तथ भोज्य-द्रव्यं परकोयमप्रयन्नोपनौतशच्येतद्भयं समाक लिङ्का- 

दवगम्यते । तथा च प्रतिगरह-प्रकरण याज्नवष्क्यः,-- 

“श्रयादिताहतं ग्राह्यमपि दुष्कन-कमणः"--दति । 

पथा, यतिधसषु उश्रनाः,-- 

“यिक्ताऽश्ममनद्योमात् प्रा्दैनापि निमन्हितम्* । 

शया चितन्त तद्धच्यं भोक्ष्य मनुर प्रवत्" इति । 

धदि प्रतिषेधो यदि वा प्दाषः, उभययाऽप्यकभक्रादिवन्न काकि 

विरेषणोयः। प्रतिपेषेऽनषटेयाभःवात्, पर्युदासे पराघोनलवात् । श्रति तु 

काल-विगप-विधौ, न कर्म-काल-व्राज्भि-वचनमतर प्रवन्तते । तथा सति, 

किं “पोशदिकाम्तु तिथयः"--एति वचनेन परा याद्या, किंवा, 

“युपर वक्येन पूवा ? ति वीौत्तायां, यु्मवाक्यस्य तिधि-विशेष- 

विषयतादनमरणं न्याय्यम् श्रनेनेव न्यायेन प्रतिपदप्ययाचिते पुव-विद्धंव 

प्राद्या । भ्रयाचितस्य नियमरूपलान् । त 

“दितौ याऽऽदिक-वुग्सानां पता नियमादिषु-- 

दरमृक्रलात् । 
॥१॥ दृत्यया चित-निशषयः ॥०॥ 

~न 

त व | 

्रतिपदुपवाननैकभक्रनकरायादितानि निर्णतानि। तथै, ग्हक- 

्रतिपत्पूकविद्धोपेोय रषा प्रतिपद त्र विद्धा। एकभक्रमक्रयो) 

# द्व, प्राक् क नाप्यनिमत्छितम्'-- इति ग्रन्थान्तरे पादुः | 



१8४० कालमाधवे 

सवासु तिथिषु मधयाङृ-प्रदोष-्ाघ्या निएंयः। श्रयाचितस्य प्राति- 

सिक-काल-विगरेष-विष्यभावात् उपवासवत् परक-हृष्ण-पअरतिपदौ-पूवा- 

कर-विद्धे ग्रहोतय्ये,-दत्येतावट्रावख्ितम्। 

श्रय प्रतिपदान-व्रतानि निर्णी यन्ते । 

भविग्योत्तरपराणे दानं पदते,-- 

“प्रतिपक् दिजान् पूज्य पूजयिव॑ प्रजापतिम् \ 

सौवणमरविन्दश्चं कारयिलाऽषटपचरकम्॥ 

हृत्वा वे द्म्बरे पातर सुगन्धि-शत-पूररते । 

पच्य पूजयिला विप्राय प्रतिपादयेत्^--दति। 

ब्रह्मपुराणे फलब्रतं प्यते, 

“मासि भाद्रपदे प्एक्तो प्ते च प्रतिपत्तिथौ । 

मेषेदयन्तु पच्यमानो घोडगश-चिगणानि च। 

फलानि पिष्टपक्कानि* द्यादिप्राय षोडश । 

दवाय षोडगेतानि दातव्यानि प्रयन्नतः॥ 

भृज्यन्ते षोडश्र तथा ब्रतस्य नियमाश्या!"--इति । 

एवमन्यान्यपि दान-बरतान्यदाहरणोयानि । तानि च सवाषणुत्तर-वि- 

यां प्रतिपदि कर्तव्यानि । तेषां देवलात्। तदा टद् याज्नवसकधः,-- 

“"पोवाहिकास्तु तिययोदैवे कायं फलप्रदा." इति। 

यद्प्येतन्ियि-सामान्यःुपजोवय प्रदत्त, तयापि प्रतिपदि बाघधका- 

» फलानि चेदप्कानि,- इति विण पुस्तके पाठः। 
† नियमाश्रयः) इति विण पुस्तके प्राढः। 
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भावात् तच प्रवत्तते । म दात्र युग्म-वाक्ये वाधकम्, तस्य तिथि- 

विष्षमुपजौय प्रटृक्तस्यापि कमे-काल-याि-वाक्यात् दु्षलतात् । 

तिथिरङ्ग कमाङ्गि ततः प्रबलमिति पुवसुक्रम्। कम-काल-व्यापनिश्च 

लृद्धयाश्नवस्कय श्राद,- 
“कमणोयस्य यः कालस्तत्काल-व्यापिमौ तिथिः । 

तया कमाणि र्वो दास-द्धौ न कारणम्"---इति । 

खन्दपगणेऽपि,- । 

“यस्िन् काले तु यत्कम तत्काल ष्यापिनौ तिथिः । 

तया कमणि कुर्वीति द्ास-दद्रौ न कारणम्"---इति 

गायाऽपि,- 

“योयस्य विहितः कालस्तत्काल-वयापिनो तिथिः । 

तया कमाणि कुर्वत हास-टृद्धौ न कारणम्"---इति । 

क्म-कामश्च दान-त्रतयोदं वलेन पवा श्धोऽवगन्त्यः। “पवाहो प्र 

रेवानाम्"--दति शास्त्रात् । एकभक्ष-नक्रयोददेवतेऽपि प्रतिपदोक्ष- 

काण-विग्रेष-शास्तेण सामान्य-रूपं पृवाषट-गस्ं बाध्यते । भवं 

प्रकतयोदाम-व्रतयोः किञचिदाधकमस्ति 

श्रः पुवेभागः पवादः) म च, पञ्चधा विभाग-पत्त मुहन 

चयात्मकः प्रातः कालः। चतुद्ध। विभाग-पत्त माद्ध-प्ररत्मकः। 

जिधा विभाग-पक्त पञ्च-मुहृन्तात्मकः। €धा विभाग-पक्त माद्धू- 

सप्त-मु हृत्त त्मकः । पशचदश्रधा विभाग-पक्तःययास्तथेव भम्यद्यते । 

यद्यपि वह्कभाग्वान्रि धन पञ्चधा विभागणएवाज्र ग्राद्मः--ष्ति 

पवमुक्रम्, तयापि बङ़कवयोपेतयोदान-व्रतयोरुषपस-बय-माच- 
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णागुष्टातुमश्कालात् इतरेऽपि पक्ता भ्रनुकन्पलेन गररोत्ाः । चच 

घाद-सप्त-मुहर्तरपि कमं न समाप्यते, तच श्ल्सोदिवसाऽपयश्यम्- 

ह्नायते । श्रतएव दवलः,- 

“यान्तिथिं समनप्राय उदयं याति भास्करः । 

सा तियिः सकला क्ञेया साम-दान-जपादिषु"- दति । 

प्यासाऽपि,- 

“उदयन्नेव सविता थां" तिथिं प्रतिपद्यते । 

सा तिथि; सकला ज्ञया दानध्ययन-कमसु" दति । 

भविगयोत्तरप्राणऽपि,- 

“व्रतोपवास-नि यमे घरिकैका यद् भवेत् । 

सा तिथिः सकला क्रेया पिरय चापराहिको"--इति। 

पष्पुराणेऽपि,- 

““प्रतोपवास-भियमे घरिकैका यदा भवेत् । 

उदये सा तियिस्तत्र विपरौता त॒ पेदके"--द्ति। 

्कन्दपराणेऽपि,- 

“व्रतेापवासदानादौ * प्ररिकैका यदा भवेत्। 
उदये सातियियाद्या विपरौता तु पेटके"--इति । 

विष्णधमासरेऽपि,- । 

““्रतापवाषक्ञानः्टौ घरिकेका यदा भषेत् । 

उदये षा तियियरद्या श्राद्धादावस्तगामिनो"- इति । 

मोधायनेऽपि,- 

* छानादो,-- दति पि कण पुकयेः पाठः। 
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'“श्रादित्योदय-बेलायां याऽल्पापिष* तिथिभषेत् । 

पणा इत्येव मन्तव्या प्रता नेदयं विना"-ूति । 

न्वस््ेवं हत्रदिवसाभ्यनज्ना, तथाणुत्तर-विद्धायास्तिययहएे किः 

यत्परिमाणमुदये श्रपेक्षणौयमिति विबेचनोयम् । तज, बौधायनेन 

*श्रल्पापि'--इत्यभिधानात निमेषमाज प्रतिभाति । तया याषवाक्छे- 

ऽपि प्रतिभाति । (उदयन्नेव - इत्यभिधानात् । भविष्योक्नगपगणादि- 

वचनेषु घटिकामाच प्रतीयते । वर्चेनान्तरे तु विष्णधमान्तर-बोधा- 

खन-प्रोक्र घरिका-चतुष्टय प्रतिभाषते । तथाच पद्यते,- 

““डदिते दैवतं भाती पि्य्चास्तमिते रवौ । 

दिमु हन्त चिरङ्कखच भा तिधिव्य-कव्ययोः" इति । 

श्रस्णायः । भानावुदिते मल्य॒त्तरकालेऽकर मु्णत-दइयं रवम्, 

तस्िं्चास्लमिते ततः पवकालोनमङ्कोसुहत्त- चयं पिश्यम् । श्रतसताव- 

त्क ल-व्यापिनौ या तिधिरभवति, कैव क्रमेण दव्य-कव्ययोयाद्मा.~ 

दूति। 

श्रत्रो्यते। 'पौवाहिकाः--टति वचनेन देवे पुता-या्यभि- 
धानात् पुवाहस्य पञ्चधा वरिभक्रस्य मुख्यवाद् दिते भानौ तिमुहन्ता 

तिथिग्रहोतया। यत्त॒ दक्तणोक्रम्,-- 

““विसुदह्कन्ते न कन्तया यः तिथि: ्षय-गामिनौ । 

दिमुहत्ताऽपि कन्तवया या तिरिदरद्धि-गामिनो"-- दति । 

तत् न च्िमुह्नत्तव्यापनवाधकं, प्त्युते1पाद्रम्तकमेव । तथा हि, 

प्रतिषेधः सवच ॥ म-पृवकः, प्रमक्गिञ्चा च यथोक्र-रौत्या पौवाङ्धिक- 

* या सन्त्रा्पि-दति बि पुकं पाठः| 
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वाक्यादा, तिुह-वेधाभिधायि-पैढौनसि-वाक्यादा भर्वति । तश 

सक्तं विमुहमव, सम-तिथौ बाधकाभावात् तथेव व्यवतिष्ठते । 

तियि-कये लधिक-वयाकनिविधिक्छया प्रतिषिध्यते । श्रतस्त्र चतुथ- 

सुहै-स्भरिनो तियिगेद्या । तिथि-साम्यवत्तिथि-दद्धावपि सहन्ते 

जयमेव सुख्यम्। सुहन्त-दयन्तनकन्पः। एतदव खचयितु दिसु- 

छताऽपि--दत्यपि शब्दः प्यते । 

नन्व, ्य-द्युपजोवनेन निंणेयः क्रियते। स चानुपपन्नः, यास- 

वाक्ये द्ास-दद्धि-चोदनायाः पिश्च-पिषयलाभिधानात्, 

"“एकादिष्टारि दद्यादो-दास-टद्यादि-चोदना"- 

दृति हि पू्सुदाङतम् । दान-त्रते च रवे, श्रत कथमनयेदद्धि- 

याभ्यां निण्यः? किश्चोदात-याज्नवस्क्य-स्वन्द प्राण-गाग्य-व्नेषु 

श्रासट्द्धौ न कारणम् -दत्यक्रम् । तत्कथमच्र, हास-ठद्योनिएय- 

कारणत्वम् ? 

श्रचो्यते । सन्ति द्यन्यानि हास-टद्धि-वाक्यानि। तत्राश्नना,- 

“खवदपेतया रिखस्तिविधन्तियि-लक्षणम्* । 

खवै-द्पौ परौ काया रिखः वेच एज्यते 1”--दृति। 

भविपोत्तरेऽपि,- 

“खंवदपेस्तथा दिखस्तिविधन्तिथि-लक्षणम् । 

खद परो क्ये दिख स्यात् परवेकालिकः"--र्ति । 

पितामहोऽपि. 

* हिसा त्रिविधं तियिलक्तणम्,- इति वि ° पुस्तके प्रादः। रवं परत्र 
† हिंखः स्यात् पृवकालिको-- इति वि ° पुस्तकं पाठः । खव परच। 



प्रतिपन्प्रशरसम् | ६४४ 

“खवदर्स्तथा हिं्तस्तिविघधम्तियि-लक्तणम् । 

खव-दपी परौ पृज्यौ हिंसः स्यात् पवेकालिकः"-- ति ॥ 

खवः साम्यम्, श्रन्प्तयो वा । दपा ठद्धिः। हिः श्रभिकरशथः। 

एतेः खवेदि-वाकयैः सह यक्सिन् विषये यगप्ादि-षाक्चस्य विराधः 

प्रप्नोति, तच देव-पिश्य-मदन व्यवस्थापकं व्यास-वाकयं म तु प्रतयो; 

षय-ठृद्योः पिश्च-विषयल-प्रतिपादकम् । याज्जवसक्या दि-वशनेष्वपि 

कम-काल-व्या्नि-शास्तस्य खवे-द पादि-शास्तरस्य च विरो प्राप्रे सति, 

कम-काल-या्नि-श्ास्तस्य प्राबल्य मुच्यते, न तु प्ररनयोः रय-दृद्यो- 

निंणयरतुं प्रति पिष्यते । 

नन्, वासः खवादिवाक्यानि पिश्च-विषयवेन मङ्ोखयामास, 

याज्ञवरक्यादयम्तु पिद्य कम-काल-वयाघ्या खवादि-गाक्यान्यबाघन्* 1 

इन्तेवं निविषयत्यमेषां प्रसज्येत ¦ हति सत्। मेवे,यदा पुवान्तर-दिनयेोः 

पिश्च-विषय-कम-काल-व्याप्निः शमाना, यदा वा दिनदय;पि कम- 

काल-वयाद्यभावस्तचोभयत्र खवादि-वाक्येनएतुं कत्वात् । 

श्रास्तां प्रासङ्गिकौ खवादि-वाक्य -चिन्ता । प्रते तु, खययादये मु- 

हन्त-त्रय-त्यापिनो प्रतिपदान-ब्रनयाग्रहोतवया । एवं च मति उदय- 

मातर-व्ार्धि-शास्चं घरिकामाव-व्ा्भि-शस््च वेग्रानराधिकग्णन्या- 

यनावयु्यान्वाद्-स्ूपतया ति-मुहत्तथेि प्ऱमन्ति। श्रयवा, यदा 

पवंद्॒रुदयकान् पर्त्यिज्योपरि सवच व्याप्नोति, परेद सुदय-कालमाभर 

व्या्नाति, तदानौमुदयानन्तर -भाविन्यामुव्यायान्िमुहक्-वया्रदिंन- 

४ निन + चवाधन्ता- दति वि* पन्त पाठः| 
1 4 
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दयेऽप्यभाषेन इयोरपि दिनयोगौएकालवे सति किं ग्राह्यमिति 
वौ चारयां पवंदिने कमे-काल-व्याप्रभवंयस्लात्तसैव ग्रहणं न्यायतः 

्रापतम्। केनापि निमित्तेन तच पर्ये षति परेद्युः कमे-काल-याति- 
श्षवादनाय पृणवमभिधायोदय-विहौनस्य व्या्चि-वाङखस्य हेय- 
लेश्गि-व्ाजेन तदेव प्रशस्यते ; 

“श्रादित्योदय-वेलायां याऽन्पाऽपि च तियिभवेत्। 

पणाढत्येव मन्तव्या प्रभरता नेदयं विना" इति । 

यदा पृः मङ्गवमारभ्य परेदुरुदयात् प्रागेव तियि-्षय-वशात् 

प्रतिपत्समाप्ना, तदा यद्यपि दिनदये सादय-मुहन्त-्यं नासि 
तथापि पुवे्॒रेवानुष्ेयम् । 

“सा तिथिः सकला ज्ञेया यस्यामस्तमितोरपिः" दति 

वचनेन सम्पाद्यायाः सादय-चि-मुद्कन्तायायाप्तविं्यमानलात्। 

परेदुस्तादृ ्याभ्र्यभावान्। यद् पत्रदृष्दयमारभ्य परेदृरुदयादूर््वः 
सुहृत्त-वयं वद्धते, तदाभीं यद्यपि दइयोदिनयोः सादय-चि-मुहर्त- 

व्या्तिरस्ि तथापि. पृवद्युरेवानष्ठानम्। श्र्तमय-याप्तरधिकलात् । 
श्रतएव पद्मपगण्ऽभिरहितम्,- 

“व्रते खलाने तया नक्र पिटकार्यये विररेषतः। 

यस्यामलं गतेभानः सा तिथिः एष्छभाग्रवेत्"--इति । 
जका = ० ० ~ ~ ~ --=-~ -9 [1 [2 5: 3 

"न~~ ------ ----- ~~~ 

* यथ योग्यं विपरिटत्तिरप्रेया । नापि पत्तस्य च्य दिभ्यां निरयो 

य॒ख्यते, तचाप्यक्तदोषस्यापरिहाय्यतवात्। यदा ख कृप्तस्य,--दयधिकः 
पाठः बि पके ॥ । 
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गन्धास्तां सादय-ि-मुहन्त-व्याभिरस्मय-व्ा्भिख.मिणयम् शक्त 

छष्ण-पचाभ्यां भविति । तथा च माकंण्डयः,- 

“ध्कपत्ते तिधिपोह्या यस्यामभ्यदितेारविः। 

कृष्णपक्त तियियराद्या यस्यामस्तमितेारविः- इति। 

विष्णधमात्तरेऽपि,- 

“वद्ध ानेन्द-प््य उदये पच्यते तिथिः। 

यदा षब्द्रः षय याति तदा स्यादापराह्िको"-इति। 

श्रथवा, पत्तस्य टृद्वि-खयाग्यां निरतव्यम्। तथा च वदु वमिष्टः-- 

“वद्धं मानख पक्स्य उदय प्ज्यते तिथिः । 

यदा परः र्यं याति तदा स्यादापराश्कि- टति। 

बोधायनः.- 

“सा तिथिस्त्च मतत यस्यामभ्यदितेारविः। 

वद्धंमानस्य पचस हानो वस्तमय प्रति"--एति। 

श्र्राच्यते । म तावत् प्रएक्रपक्त-छृष्एपचतारभ्यां निणयः संभवति । 

तथा सति, बङ्क-वचन-बाघ-प्रमङ्कात्। तथा हि.- यामि वसषनाभि 

पकविद्धायां पकगप्रतिपदि उपवास-विधायकानि पूर्वसुदाइतानि, 

तानि बेध्येरम्। तथा, हृच्ण-प्रतिपदः पर-विद्धायाउपोग्यत्यं पव 

निर्णत, तश्च व्रिपरिवतेत । एवमेकभ दावपि यथायोग्यं विपरि- 

ठत्तिरुम्ेया । नापि पक्तस्य चय-टद्भिभ्यां निण्योयुज्यते । त णक 

दोषस्यापरिदाग्यवात्। यदा प्रक्रपरुस्तियि-ग्रद्या षो इ श्रदिनात्मको- 

भवति, तदा न पर-विद्धायां प्रक्र-प्रतिपद्यपवामः प्राप्रोति । 

हृष्णपद्खय तिर्थि-कय-प श्रा चद् ्र-द्नात्मकल पथ-विद्धायां रष्ण- 
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प्रतिपदयपवासः प्रप्नोति। एवं बाधान्तरमुनेयम् । श्रसि च श्र 

हृष्ण-पक- वाक्यस्य विनाऽणन्य-बाधं विषय-विग्ेषः। तथादङ्किरसा 

खयते.- 

“सबयृणा दशमो काग्या परया पृवेयाऽयवा । 

युक्ता न दूषिता यस्मादिति सा स्वतेसुखौ इति । 
तच प्रक्-कष्ए-पत्ाभ्यां यस्था कत्ता । पत्त-टद्धि-्षय-वाक्य- 

मपि पूतर॑ण समान-विषयतया व्याख्येयम् । वद्धं मानस चन्द्रस्य यः पक्त 

सस्येति योजनौयम् । तथा सति, पएक्रपकतद्यक्रं भवति । यदा पत्त 

छयं याति,-इत्यजरापि पत्त-निवाहकथन्द्रः यं यातोति याख्याने 

हृष्णपक्तदट्ृति लभ्यते । श्रताययोक्रसेादय-चिमुहन्त-वयाश्चि-कतेा 
मिणयः सुस्यितः। 

भ्रचाेकभक्बत् षोढा भिद्यते । उदयकाले पू्वयुरेव चि सुद्धनतया- 
पिनो, परेदयरेव चरिसुहन्तवयापिनभै, उभयचापि चिमुहन्तवयापिम, 
भयत तरिुद्धन्तस्पशिनो, उभयत्र साम्येन पेषम्येण वा चिमुहर्त- 
बत्तिनो, एकद श्वन्तिनो चति । श्रच, प्रथमपक्ते खण्डतियिवाभावा- 
श्नासि सन्ददः। ठतोयादिषु चतुर्षु पकेषु श्रसलतमय-ापेः कमे-काल- 
बराखस्य च लाभात् पूवद्युरेवानष्टानम् । हितौ यप्चे तु रयगामिले 

जिमुङ्ृ्तामणुत्तर-विद्धां परित्यज्य पूयुरेवानषठानम् । दद्धि गामिले 
शम्ये च परेयुरिति निण्यः । इष्टयङ्गग्डता प्रतिपत्पर्वै-निणये वच्यते । 

॥०॥ इति दान-ब्रत-निणेयः ॥ "॥ 
५ 

ककन) (¬) |, ॥ . ° 
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उक्ान्यूपवामेकभक्षायाचितदानद्नतानि प्रतिपदिषयाणएि । तावता 
देव-विषयो निणयः सुखितः । 

श्रय पिच्य निर्णीयते । 

तज, सामान्येनापराश्किक-प्रतिपदि पिच्च विदितम् 

“प्रतिपत् मेव विज्ञया या भषेदापराक्िको ॥ 

दैवं कम तया ज्यं पिद्यं गा मनुरब्रोत्"-- 

दृति हि वाम-वाक्ये पुवमुदाइतम्। पिञ्यञ्च दिविध एकेदष्टं 

पावंणश्च । तयोः खरूपमार् कष्षः.- 

“एकमुदण्य यच्छराद्धमेकाटिषटं प्रकोतितम् । 

चौनदिश् तु यत्तद्धि पाव्वणं मुनयोविदुः"--इति । 

तच, प्रतिपदि श्टनस्य मासान्तर-उत्तिन्यां प्रतिपद्यकेादिष्ट-शूपं 

मासिकं प्रसक्तम् । मवत्सरान्तर-वन्तन्यां तस्यां प्रतिपदि पावण-कूप- 

मान्दिकं श्राद्धं प्रान्नाति। त मािकस्य तदिनि-कन्तयताम₹ 

याज्ञवल्कयः 

“गतेऽनि त् कर्तव्यं प्रतिमामन्त् वत्सरम् । 

प्रतिमंव्छगशयँव श्राद्यमेकादणदनि"- एति) 

तेषाञ्च मासिकानसेकेदिष्ट-रूपवे पंश्रनमिगद,- 

“षाण्मामिका्दके श्राद्ध स्यातां, पतयुरेव ते । 

मासिकानि स्वकौयतु दिवसे दादश्रऽपिवा॥ 

म 9 वाक् कुवन् श्राद्धानि षोदश । 

एको द्विट-विधानेन् कुष्या्छराद्धानि तानि तु"--इति । 
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श्रयम्ः--ऊनषाएढासिकं सप्तम-माब-गत-ग्टतार-दिनात् प्व 

धरनषटयम् । ऊनाब्दिकञ्च दितीय-वत्रादेधताद-दिनात् पूवयः 
कन्तयम्। मामिकानि तु तन्तन्माम-ग्टताद-दिनेऽनष्टेयानि । सएव 

मुख्यः कन्यः। यदा तु द्वाद शदादौ सपिण्डोकरणं, तदा तस्मात् पे 

यिन् कस्मिन्नपि वा दिने मापिकान्याङृग्यानषटयानि । साऽयमन्- 

कन्पः। पक्तद येऽपयकादिषट-विधानमेव, न तु पावेण-विधानम्,-दति। 

श्रवेदं चिन्धते। किमेकेटिषटेष्वपराह-वयापिनौ तिथिग्ाद्या, 

किंवा सायङ्क-वयापिनो, उतास्तमय-वयापिनो, श्ररोखिन्मध्याङ्वया- 

पिमो ?-इति। न चाच पक्तन्तराणि सम्भाव्यन्ते, तप्रापकाभावात् । 

मन्, युग्माप्नि-वाक्ये, तिथि-द्रास-टद्धि-वाक्य, एएक्र-छृष्णए-पच्तवाक्ये, 

पत्त-तय-षएटद्भि-उाक्यं, कम-काल-य.तनि-वाक्ये वा, पक्तान्तर-प्रापकं 

भविष्ति । मेवं पक्त-्तय-टद्धि-उाक्यस्य ए्रएक्र-रष्ण-पक्त-परतरन वयास्या- 

तलात् । ग्एक्रादि-वाक्यन्त पृवात्तरयोखिथ्याः शास्तान्तराग्यां प्राि- 
खाये सति पृरुपेच्छा-निवारणाय व्यवम्धापकमिव्यक्तम्। तिवि-हास- 

टृद्धौ ठु कम-कालेन बाध्येते । कमे-काल-वाक्ये साक्तादेव “हास-टद्धौ 

न कारणम् --दृत्युक्रत्वात्। युग्रवाक्यन्तु न पिच्य-विषयम्। कमका- 

ल केदिष्टस्य नाद्यापि निर्णी तः । श्रतेन पक्तान्तर-सम्भवः। 

उपन्स्तेषु तु पेषु प्रथमम्।वत्सामान्य-विगेष-शास्ताभ्यामपराह- 

व्यापिनौ प्रतिभाति, 
“श्रापराहिकास्तया केयाः पिवर्थे तु प्रभावाः" 

दूति हि निगम-वाक्य पवमुदाहतम्। हारोतेषऽपि,- 

श्रपराद्कः पिदणान्त याऽपराहनुयायिने । 
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सा ग्राह्या पिटकययय तु न पएवाऽसतानुचाचिनौ *”--ति । 

ददशमनरपि,- 

“यस्यामस्तं रविव्याति पितरस्तामुपासते । 

तिथिन्तेभ्यो यतोदन्तोद्यपगाष्ः खयम्मवा"-- ति । 

तदेत्षामान्य-शास्तं, तिथिमात्रमुपजोव्य प्ररन्तवात् । 

“प्रतिपत्सेव विन्तेया या भवेदापगाहिको'- 
हृति तु शिगेष-शास्तं, तिथि-विग्रषोपजोवनेन प्रटृन्तलात् । ताभ्या- 

मुभाभ्यां शस्तराम्यां प्रथमपक्उत्तष्ठति। दिनोच-पक्ःणस्ि शास्त- 

दयम् । बौधायनः.-- 

“उदिते दवतम्भानौ पिञ्चश्चास्तमिते रवौ । 

दिमुहततं चिगश्च सा तियिरय-कव्ययोः"--इनि। 
वचनाथम्त॒ पव वयाख्टातः। तदतत्सायाह-ययापतेः षामान्द-शास्तम् । 

विगेषस्ठ पेटोनमिना दण्तिः,- 

“पश्युमो सप्तमो चेव दशमो च चयोदभौ । 

प्रतिपन्नवमौ चैव कत्तव्या समौ तिथिः"--हृति । 

न चात्रापि प्रतिपदः मास्यमात्रं प्रतीयते, न तु मायाया, 
--दति शङड्नोयम् । 

“दवौ नाम मायाह्-याक्तिनौ दृ श्रते यदा" 

दूति खन्दपृराण मा्ृस्यस्य यास्याटेलान । भ्रसतमेय-व्यापिल- 

पलो द्ध या्रवल्क्येन दग्रितः,-- ॥ 

^ देका्य,तियिज्जया चम्यामभ्युदिनोरविः । 

# न् (तो वि° पृन्तकै परादः। 
॥ 
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पिटकां तिथिर्ञंया यस्यामस्तमितोरविः"-दति॥ 

तथा, दान-फ्रियायामुदाइतेषु घटिका-या्भि-वाक्येखस्तमये घरि- 

का-व्याक्निः पिग्े प्रदश्िता । तदेतदुपन्यसतं पक्त-्रयमेकेदिष्ट-पावंण- 
विषयं, पि्च-कमे-सामान्यसुपजौय प्रदृत्तवात्। एकाद तु चतुथः 

पक्लोवाचनिकः। तथा च दद्ध गौतमः*-- 

“मध्याङ्ृ-व्यापिनो या स्यात् पैकेट तिथिभवेत्। 

श्रपराह-व्यापिनो या. पावेणे मा तिथिभेवेत्"- इति । 

शिव-राघव-सवादेऽपि.- 

“मध्याङ्-यापिनौ या स्यात् सेकाटिष्टे तिथिभेवेत्”- एति \ 

कम-काल-व्याप्नि-शास्वेणाययमेव चतुथः पत्तः प्राते । मध्याङ्- 

दकाटिष्टे कर्म-कानलात्। तया च दारौत-ग्रातातपो,- 

श्रामश्रादन्् पवाक एकेदिषटन्त् मध्यमे । 

पावणश्चापराह तु प्रातटद्धि-निमिन्तकम्"- दति। 

सखल्यन्तरञच,- 

“पवाक देविकं ् राद्ूमपराहं तु पा्वेणम्। 

एकेदिष्टन्त मध्या प्रात द्ि-निम्त्तिकम्"--एति । 

व्यासः.- 
“एकमदिश्य यद्र देव -होनं विधोयते । 

एकेदिषटन्त् तपरो क्रं मध्या तत्रकौ त्तितम्"-- इति । 

मध्याकख, सप्तमाए्टमनवम-मुहन्तात्मकः । ते च मुहन्ता गान्धर्व 

कुतप-रोरि ण-संभ्नकाः ॥ । 
- ----- ----------~--~-~ -~-----~------~------~---~----------~ 

[ 

+ श्ड'- दति माल्तिमु° पृक्तके। . # 
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तत्रैके दिष्टसयोपक्रमे कुतपस्य पर्वा्तरभागाविच्छया विकम्पितो । 
तदाद यासः- 

““कुतप-प्रयम भागे एकेदिष्टमुपक्रमे 
१ गि [> ११ 

श्रावन्तन-समोपे वा तजरेव नियतात्मवान"- इति 

समाभि-कानमाह प्नोकगोतमः,- 

“श्रारभ्य कुतपे शराद्धं कुव्यादारोरिणं बधः । 

विधिज्नोविधिमाम्याय गौ्िणन्त् न सब्यत्"-- ति । 

तदवं कुनप-सै हिणो मध्याङ्-गत-मध्यम-चरम-भागयोः कम 

कालन व्यग्थितयो; सतोप्तनहत्त-्ापिनौ तिथिरेकेादिष्ट पहोत- 

स्येति स्थितम् । श्रचाप्यकभेक्वद्दा्रवनारणोयाः। तच प३युरेव परे- 

दुरेव बा म्याङ्ृ-यापिगित्यिनयाः पत्तयान केऽपि सन्दहः। उभय 

तद्रा पिल, तत्-सं्यगामावेषेत्यनयाः पक्याः पू्रयुरेवान्ानम् । 
(१. 

तथा सति पुत्रादातान्यपराहसायाङ्भास्तमय-वयाप्नि-विषयाणि पिच्च 

सामान्य-वचनान्यनग्टहौतानि भविष्यन्ति । उभयत्र माम्यन एकदम 

व्याप्नौ खवारि-उाक्यं द्रषएयम। तष पावण-फफुतामे यो जयिश्यते। 

रषम्येकदेष्-व्याप्री तु यदा पव॑द्यमहतौ, तदा मह्वागपदहान् 

सामान्य-वचनानुगरहाञ्च पुदुरेषानुष्ठम्। यदा परेदरेव मरतो, 
४ 

तदा मामान्य-णस्त्मुपेच्थापि मषत्वमवादरणौयमिति पत्रण 

श्राद्ू-निएय वच्यते । श्रतस्तनेव न्यार्नातरापि परेद्युरेवामृष्टानं 

द्रणटयम। 

4॥*॥ दत्यकरट्ष्ट-निण्यः॥०॥ 
^ |, > ©" + 



१५४ कालमाधे 

श्रय पावेण-श्राद्धं निर्णीयते । 

पवष््रमावास्यायां यदिहितं, तत्पावैणम् । तच्च तत्काशश्च शरातातप 

श्रार,- 

“दशग्राद्धन्त् यत्मोक्ग पार्वणं तद््रकीर्तितम्। 

श्रपराह्न पिद्रणान्त् तक्रदानं विभिखते”--दूति। 

यद्यप्येतादृश्रं पावेणं प्रतिपदि न प्राप्नाति, तथापि तदिकति-रूप 

तया चिपरषोद गेन कन्तयप्याष्दिक-काम्य-शराद्भादेः पावेणतवं वदतुं 
शक्यम् । श्रतएव काप्ठ-वाक्यं पवमुदाइतम् ; 

“चोनदिग् तु यत्तद्धि पावेएं सुनयो विदः" दति । 

तथा सति, प्रतिपदि शतस्य वत्सरान्तरे तन््रास-तत्यक्त-बन्िन्यां प्रति 
पद्याग्दिकरूपं पावेणं प्राभ्ोत्येवं । एतस्याथेस्य प्रापकं वचनं मलमास- 

प्रस्तावे दशितम्, 

` मास-पक्ततिथि-ख्॒टे योयस्मिन् सियतेऽदनि । 
रत्यन्दन्त॒ तयाग्डतं ्षयादृन्तस्य ते विद्ः"-इति। 

ब्रह्मपराणेऽपि -- 

“प्रतिसंवत्सरं कायं मातापिचटतेऽदनि । 
पिषव्यस्य त्वपत्य" भ्रातुज्ध्स्य सैव दि"-इति । 

काम्यन्त् पावेणएमपर पतते सवास तिथिषु प्रत्येकं वि{हितम्। तथा च 
या्वस्क्यः,-- 

"कन्यां कन्यावेदिनश्च पपरन प्र षततानपि । 
शत कृषिश्च वाणिज्यं दि शफक्फांस्तथा ॥ 

पिद्स्याप्यपुस्य,--इति विण प्रस्तके पाठः। 
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्रह्मउचसखिनः पान् खणेरूषे सकुथके । 

ज्ञातिभष्ठव सवंकामानान्नाति श्राद्धदः सदा ॥ 

प्रतिपतप्रष्टतिष्वकां वजयता चतुदभोम्। 

श्रस्तण तु रताय वे तेभ्यस्तच प्रदोयते"- इति । 

माद्वष्डयोऽपि,- 

“'प्रतिपद्धन-लाभाय दितौया दिपद-प्रदा । 

वरायिनौ ठतीया च चतुर्थो शत्रनाशनो ॥ 

श्रियं प्राप्रोति पश्चम्यां षटयां पज्यतमोनरः । 

गाणपत्यं च सप्रम्यामष्टम्यां ठ इ सुक्माम्॥ 

श्रियं नवम्यां प्राप्नोति दशमां पूणकामताम् । 

बेदांस्थाऽप्नुयात् सवानकाद्श्यां क्रियापरः॥ 

दादण्यां जयनाभश्च प्राप्रोति पिटपरजकः। 

पजा मेध्यां प्रान् ट्रद्धि स्वातन्त्य पष्टिमुन्तमाम ॥ 

दोधमायघगेगर कुवाणम्त् योद भौम । 

श्रवाप्राति न मन्दरः श्राद्ध ग्राद्परानरः॥ 

युवानः पितरा यम्य स्ताः शस्त्रण वा इता; । 

तेन कायं चत् ग्याम्तषां टन्रिमभो प्रता ॥ 

ख्रां कुवन्रमावाम्यां यन्नन' परुषः प्रचि; । 

मवाम् कामानवाप्नोति आद्धश्व्यरपः मदा" -दृति। 

श्रतोपिह्छतिषूप पातेणं मभ्भाव्यते प्रतिपदि । तम्य ` च प्राव्णस्यो 

चितां तिथिं नितं प्रयमतोविधि-निषध-रूपाभ्यां श्रन्यय-व्यतिरे- 

काम्यामगष्ठान -कालेानिकप्त । तत्र. ग्ानातपाक्रः व्रथधिर्दा कनः 
१, 
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“श्रपराह़् पिदणन्त"--दति । तचा वाक्चान्तराणपि । मन्, 

“तया ख्राद्धस्य पवाहादपराहो विशिष्यते" दति । 

ठृद्ध मन्-हारोत-वचने एकेदिषट-पर्तावे उदाहते,--“श्रपराहः 

खयभृवा”- दूति । “श्रपराष्ः पिदणाम्”--दति च । श्रुतिश्च,- 
“श्रपगाह्गः पिदरणाम्"-दति। ण्डुः, 

“वोह दैविकं छत्यमेपराकञ पिद.-क्रिया । 

ग्रहणे निशि वा कुरान राजौ पैटकं पुनः"--एति । 

सत्यन्तरेपि,--“श्रपराहं तु पेटकम्"--इति। नन् सायक्ृस्यापि 

कमकाललं क्षित् कयते,-- 

“दिनान्ते पञ्च नाद्यम्तु पृ्याः प्रोक्ता मनो षिभिः । 

उदये च तथा पद्ये दैवे षेव च कमणि" एति। 

मेवम्, यमेन प्रतिषिद्धवान्, 

“सायाङ्ृख्विमुहनन्तः स्याच्छ्राद्धं तेच न कारयत् 

राकूसो नाममा वेना गर्हिता सवकर्मसु" दति । 

तदि, पञ्च-नाडो-उचनं नितिषयं स्यादिति चेत् न, केनापि नि- 

मिन्नेनापराक्ञासभ्भवे गोएकालाभ्यनुज्ञा-पर त्वात् । श्रतेएव वयासः,- 

“'खकालातिक्रमे कु्याद्राञः पे यथाविधि"--दति। 

व्या्रपादोऽपि,- | 

““विधिन्नः रद्ध योपेतः सम्यक् पात्र-नियोजकः। 

राचगन्यतर कुवाणः भ्रयः प्राप्ोत्यरत्तमम्"- दति । 

मनु, सायङ्केऽपि यद्ा कथञ्चित् ्यहलरा श्राद्धस्य किं लापएव ह 

किंवा रात्रावपि कतु शक्यते) तेज.लेपएषेति तावत् प्राप्तम् । कुतः? 



प्रतिपग्मक्षरणम् | १५७ 

मुख्यकालल-गौएकालत्वयाः गातरि षेधात् । सुख्यकालवं प्रतिषेधति 
मनः,- 

“रात्रौ श्राद्ध न कुर्वत रादौ कौरसिताहिमसा। 

मन्ध्ययार्भयोरैव य सेवाचिरोादिते"--इनि । 

नचेवं सति ग्रदए-ग्राद् मपि प्रतिषिष्म्तेति शङ्नौयम। शातात्पेम 

विग्रितलात्, 

“रातो श्राद्धं न कुर्वति राहोरन्यच दनात् 

खग्धादय-मुह्टत्त च सन्ध्ययास्भयोम््या"- दति । 
9९ | {ई पीप 

तव॒ राच गौणकानत्मपि व्याम-वयाच्रप्ट्वां पयदस्त, “राचः पः 

गन्द दति ताभ्यासुक्लात्। तस्माद्धि ्र)दमन्भव लापएवति 

प्राप्रे ब्रूमः। न तावद्रात्रौ मात्मना श्राद्ध निपधोव्ु ्रक्यः, 

श्रापम्तम्बेन रात्रौ आ्रद्-ममाघन्युपगमात् । “मच नक्तं श्रां 

कुर्वतारम च भोजनममापनम्'- ति । नन्, मन्ध्या-समोपे प्रा 

मथ्य रावो ममारि-परसङ्गः। तादृम्तु प्रारभ्भः स्वन्दन निपिद्धः, 

उपमन्ध्यं न कुर्वत पिट-पां कथञ्चन । 

म कानच्रासुरः प्रोक्रः राद्ध तत्र विव्रञजयत्--इति। 

मैवम् । सन्धया-मामौपयस्य मुस्यकानल-नि पधात् । गौणकम् 

पवंमभिङितम्। तत परागस्य बाचावपि परिमिमातनिः मम्मति , 

नन्ववमपि गात ममापिरेवभ्यन्ज्ञायतेल लवागमोदति च । ईवम्। 

श्रारमरम्यापि तया ममाघ्या उपनकणौयलात्। श्राब्िक-ग्राद्ध- 

परित्याग प्रत्यव (य-बाङ्धन्ध-मार णात । त्या च भविथ्यत्युराण-प्रभाष्- 

खण्डयो; पद्यते - $ 
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““प्तेऽदनि पितु्यम्ह न कुयद्द्राद् मादरात्। 

मातुश्चैव वरारोादे, वत्सरान्ते श्टतेऽदनि ॥ 

नान्तस्य महादेवि, पूजां ग्टक्ञामि ने दरिः" इति । 

श्रन्यत्रापि,- 

“भो जकायम्तु वै राद्ध न करोति खगाधिप । 

मातापिदभ्यां मततं वं वषं ग्टतेऽदनि ॥ 

स याति नरक घोरं तामिक्तं नाम नामतः--दटति। 

श्रन्यचापि,.- 

“पर्डिताज्ञानिनवाऽपि मखायोषितएववा। 

मरतां समतिक्रम्य चाण्डालाः केारिजन्यमु"--दति। 

मरोचिः,- 

““पण्डिताज्ञानिनेमृषाः स्ियावा ब्रह्मचारिणः । 

म्टतादं समतिक्रम्य चाण्डालेव्वभिजायते""- एति । 

नन्वेवं सति, 

“रारेरन्यत्र कुवोणः श्रेयः प्ाप्ोत्यनन्तमम् "इति 

स्मरणात् श्रपगावन्मस्यलन सायाङ्कवद्नौएलन वा प्रातः-सङ्गवा- 

वपि कालौ प्रमज्येयाताम्। नायं दोषः। गिव-राघव-संवादे प्रातः 

कालस्य निषिद्धवात्,-- 

“प्रातःकाले तु न श्राद्धं प्रकुर्वीत दिजोक्तमः। 

नेमित्तिकेषु श्राद्ूषु न काल-नियमः खतः एति । 

यद्यपि सङ्गषोन मास्ान्निषिदस्तयापि कुतप-मुहत्तं मुख्योपक्रमस्य 

गा सवं-मुह्णन्तं च गौणोपक्रमस्याभिधःने सति श्रयान्निषेधः परि- 
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शिष्यते । उपक्रम-दयश्च शरिव-राघव-संवाद एव दगरितम्, 

"“ग्रादि-वयतिरि क्रस्य प्रक्रमे कुतपः खतः । 

कुतपादयवाऽणवागासनं कुतपे भवेत" ति । 

गरहा यषणम् । श्रादि शब्दन ंक्रान्यादि-निमिन्तमुच्यते । तसू च 

निमित्ताघौनवात् कुतपोन नियन्त शक्यते । इतरस्य तु साव्समि- 

कादेरस्ि कुतप-नियमः। स च मुख्योपक्रमे नियमः। कदाचित्काय्य- 

वश्रा््रादस्य सदसा करणोयत सति कुतपादवाचौनागान्धवाःऽष्यपक्रम- 

कालतयाऽन्यनज्नापते । कुतपस्य सुख्यतलम्नेक-वष्वन-विदितत्वादव- 

गन्तम् । तच, कुत-खरूपं भवियत्पुराणऽभिहितम्,-- 

“प्रविश्य भान्: खच्छारयां शङवद्यत् तिष्ठति ॥ 

स कालः कुतपानाम मन्दोग्तस्य सज्ञया -इति। 

नाग्दः,- 

"सन्त्यज्य सप्रम भागं श्रष्टम् क्रमत यदा । 

म कानः कुतपेज्नयोमन्द् गतस्य मज्जय" दति । 

श्रापस्तमनः,- 

“"म्रमात्परतेयम्तु नवमात्प वतः म्तः । 

उभयोरपि मध्यम्य. कुतपः म उदाहतः" - दटनि। 

स च कुतपोमुख्यत्वाय वायुपगाण प्रशस्यते ,-- 

"दिवसस्याष्टमे भाग मन्दौभवङ़् भास्करः । 

स कालः कुतपेानाम पिद्णां दत्तमच्यम्"--इति। 

कुतपात्पवं त्तरयो गन्धव-रौहिणयो गाफ-परक्रम-कानवं ख्षचयतं 

जि-न्यायन मुहन्त-्रयं कुःढप-ब्दन व्यवजहार नाग्दः,- 
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"“मध्ये;हृस्ि-मुहन्तं तु यदा भवति* भाखर्ः। 

स कालः कुतपेनाम पिदरं दत्तमक्यम'"--दति । 

कुतपे प्रक्रान्तस्य सायाद्धादाराचोनः साऽपि सुख्याऽनुष्टान-कालः। 

तदु्रं मच्यपुगाणे- 
“्रकामुहदन्ताविख्यातादश् पञ्च च सप॑दा। 

तच्र्टमेसुहृन्तायः ष कालः कुतपः खतः ॥ 

श्रष्टमे भास्करोयस्मात्" मन्दौभवति स्वद् । 

तस्मादनन्त-फल-दस्तच।रम्भो विगििव्यते 1 । 

ऊध्वं मुहन्तात् कुतपायनदहन्-चतषटयम् ॥ 
सुहन्त-पश्चकं द्येतत्खधा-भवनमियते"- दति, 

नन्वपराह्ञस्यान्तिमोभागोनिषिद्धः। तथा च यमः.- 

“चतुय प्रदरे प्राप्ने यः श्राद्धं कुर्ते नरः। 

श्रासुरन्तद्धवच्राद्धं दाना तु नरकं रज्" एति) 

सन्यन्तरेऽपि,- 

“चतुय प्रहरे प्राप्ने यः श्राद्धं कुरते दिजः । 
तदन्न रात्तसेाभुद्ध निराशाः पितरोगताः"- एति 

चेन्नायं दाषः) दृहापराहयान्तिमेन पादन्यून-मुहन्तन मह मा- 
यन्खतथ प्रररोभवति । तच, सायाद्भ-भाग-कटाक्तेणायं निपेधोन 
लपराक्-भाग-कराक्तेण । ' तामेतां विवर्तं वि ग्रदौकम्ते यमोवचना- 

न्तरेण सायां निराचकार । तच्च वचनं पुरवसुदाहनम् 

* चलति, डति वि° पुस्तके पाठः| 

1 विधीयते षति मु° पुन्तके पाठः| 
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भन्धपराहस्य मुस्यकाणत्वं न प्रतिनियत, प्रक्रपक्ते व्यभिचारान् । 

तथाच माकंष्डवः,- 

“श्एक्रपकते तु पवक श्राद्धं कुखाद्विचष्ठणः । 
टष्णपक्तेऽपराह तु रौहिणं तु न लङ्रधत्"-- दति । 

मेषदोषः। श्रव पएकर-शष्ण-प्तगब्दयोद्प-पिश्च-परलात् । देवामु- 
दिष्य क्रियमाणं ग्राद्ं देवम्। तश्च फनकामिनामु नाह-हतुतया रिक 

प्रसादं जमयतोनि ब्रएक्रशब्दनाभिघोयते। एवं पिदनुटिश् क्रिय- 

माणं पिश्चम् | तदपि पि-मरणादि-स्मारकतया चिककालुव्यं जनय- 

तौति कृष्णग्रन्देनाभिधौयते । श्एक्रस्य रैवस्य कमणः पत्तः प्क्षपतः, 

यदा दैवं ्रादधं करिग्थामौति बुद्स्तदेत्ययः। एवमितरज योजमोयम्। 

एवं सत्यपराङ्ञोन पावणश्रा द्ध यभिचरति। "रोहिणन्तु न लब्येत- 

दयकरादिष्ट-विषयम्। यद्यापाततः प्रतौतएवायावचनस्यास्य परि- 

दयेत, तदा पादातं वनतं निखिलमपि व्याकुल भवेत् । तदेवं 

पा्वणश्राद्म्यापराष्ः कम-कानः, कुतपः प्रारम्र-कालः,--एति। 

भवेतामेतौ कर्म-तद्पक्रम-कालौ), प्रते तु खावत्गिकादौ कि प्रति 
पत् पुथर-विद् या चा उतोन्तर-विदधेति वौनायां दवस्वामौ ब्रूत । यज्धिन् 

काले यद्विहितं कमापक्ननापपंहारयुकर* तसम् काले तस्यान्यो 

यस्मिन्नहनि सम्भावयितु† शक्यते, तदन्तरं एवे वा ग्राद्ममिति। दा 

कुतपापराह्णोभयव्यापिनौ न सभवति, नदा कैवनपराहव्यापि- 

# तदुपकमेःपसं हार संगक्घम्,- इति मु° पुम्पके पाठः| 

† तक्घम्भावयिवुम् ,- दति ्र° पत्तके पाठः । 
:1 
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न्यपि नियिर्म्षेतव्या। "पिच्य चापराहिकौ- दति भवियत्पुराणे 

ऽभिधानात्। ₹ागौतेाऽपि,- 

“श्रपराह्ृ पिदणान्त् याऽपराह्ञानुयायिनो । 

सा ग्राह्या पिदकार्य तु न ग्राद्याऽस्तानुयायिनो"--इति । 

मन्, केवत्वापराहव्यापिनौवत् केवल-मध्याङ्ृ-ापिन्यपि समृत्यनरे 

क्माल्लेन प्रनौयते,- 

“मष्याङ्क-व्यापिनौ या स्यात्तिथिः एवा पराऽपिवा । 

तत्र कमाणि कुर्वीति हाम-ब्द्धौ न कारणम्" दति । 

मैवम् । वचनान्तर-संवादे नास्य वचनस्थैकेटिष्ट-विषयलनेकभक्ष- 

विषयतवन चोपपन्तः। 

श्रपराष्-वयाक्षिरेकभक्र न्यायेन षोढ़ा भिद्यते। तच, पूरुरेव 

पराशष-्याभ्ना यथो क्रवचनेन सा गाद्या । परेशयुरेवापगाडवयाती यथो- 

कवचनात् प्रारम्भ-काल-सद्वावाश्च परा प्रशस्ता। उभयत्ापराष- 

व्यापि षौधायनश्राद,- 

“श्रपगह-द य-व्यापिन्यतोतस्य च या तिथिः । 

चये पव च कन्या दद्ध कायया तयोत्तरा"-इृति । 
श्रतौतस्य ग्टतस्य। श्रचदं चिक्यते। किं ग्टनार-तियः प्रतिपदो 

ठृद्भि-कयाग्यां निणयः, उतेत्तरसख्यादितीयाया टद्धि-लयान्याभिति। 

प्रतिपदोटद्धि याभ्यामिति तावत् प्राप्नम्। खवादि-वाक्य-तुखतया 

प्रतिभासमानलत्वात्। तथा दि,- 

“खवदपेस्तथा हिसा चिपिधं तियि-लक्षणम् । 

खर्व-दपै। परौ कार्यो हिमा प्रान प्वकालि को "एति । 
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शरचागुषटानाङ्गतियेरेव धमाः खव-दप-इहिषाः, नद्रपरितम-तिथि- 

धमाः! एतश द श-निरणये स्पषौकरिष्यते। खवादि-उाक्यवदचापि प्राह्य- 

नियि-गताकेव दद्धि-र्याविति प्राप्त प्रम उन्तर-तिथि-गताषेवाज 

दृङ्ि-चयौ न ग्राद्म-तियि-गतौ । कुतः? द्पराह-थापिलाभिधानात्। 

पुरवरा मध्याङ्कावसानममावास्या प्रटत्ता, ततोऽपराष्ोपक्रममारभ्य 

परेद्युरपराह्ावसान-पय्यन्तते सति प्रतिपदोद्भपराक्ष-व्यापिलं भवति । 

त्च चिमुहणन्-टद्या मन्यदयते, न तु ख्यण । तथा सति च्य पवा तु 

कनया" दृल्यतन्नापपद्यते । उन्तर्-तिथि-गत ठ ड कय-स्रोकारे तु 

सुतरामिदं बषनमुपपद्यते । तथा हि। यदा परेद्यदितोया सायाङ्क 

प्रविशति, तदा तिथि-टद्धिः। तत्र परेदयुगनषठानं न्याग्यम्। कुतपमारण्या- 

अ्ष-मुख्यकाल-यापिवात् । यदा दितौया परेदुरपराह ऽपि कियतो 

छोयते, तदा प्रतिपत्पवे विद्धा कन्तया। उन्तर-विद्धायाः प्रतिपरो- 

व्यातिःशास्व-प्रकिययाऽपगाक्ग-वयापित्रऽपि पारिभाषिक्या सान्त-परकषि 

यया तदव्यापिलात् । तया च समयते, 

“ति्यादौ च भवेदयावान् ह्रासे दद्धि; परेऽहनि। 

तावान् गादः म पवयुरदृ ऽपि ख-कर्मण-दति। 
तिश्यादावित्यादिशम्दन नचच-योगौ गष्धत । तियि-गक्तच-योगषु 

लोयमाएषु घ॒ चयोयप्रहरिका-परिमितोभवति, तावहरिकापरि- 

मितः चयक्तम्यः पूवमु तियि-नचच-योमयु ज्योतिःशास्त्रेणादृ्टाऽपि 

स्माष्त-परिभाषया ्ररोत व्यः एवं दृद्भिगपि द्रष्या। तथा मतिप्रक्न- 

तेऽपि दिताय।या श्रपराह यावान् चयस्तावान् पुः प्रतिपदि याज 
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नोयः । तथा सदयुत्तर-विदध प्रतिपत्नापरा-यापिनौ पूवबिद्धा त 

श्रपराह-यापिनौ, सेव ग्ररोतव्या भवति । 

नन्वस्मिन् वचने खकमेणोत्युच्यते, ततश्च, खकम-निमित्तो दद्धि 

चय-प्ररुपदत्यथेः सम्पद्यते। न च प्रतं प्रतयान्दिकं दितीयायाः खकमे, 

श्रत; कथं तरौ ८-ठद्धि-्तयौ वचनस्यास्य विषयौ भवतेः। नेष दोषः । 

मा भत् प्रत्यान्दिकं दितौयाया; खकम, प्रतिपदस्तु तड्ुवत्येव । तथा 

सति प्रतिपदोयत् खकमे तस्मिल्लिमिन्तश्ते सति तस्यां प्रतिपदि इद्धि 

क्यो प्रेपएणोयाविति वचनाथः सम्पद्यते तौ च दृद्धि-कयो प्रच 

पाधिकरणात् ति्यादरत्तर तिश्यादि- गताविति लभ्यते । 

ननु, तिथ्यन्तर-गतयोटद्भि-चययो सिथ्यन्तर-परदेपे सति ज्योतिः 

शास्त-प्रसिद्धिः सवत्र विश्वेत, ततस्तां प्रसिद्धि मुपजो वय प्रवन्तमानः 

श्मास-निणेयः सवाऽपि विभरवेतेति चत्। मैवम्। न खसय दद्धि- 

छय-प्रतेपोऽनुषेय-तियि-निणयायोपन्यस्यते, किन्ति शास्तान्तरे- 

णानृष्टय-तिथौ निर्णेतायां तदुपपादनायतावापाद्चैौ बृद्धि-चया- 

बुषन्यस्यते। यथा, दान-ब्रतयोः शास्ान्तरेण तिमुहन्त-यापिन्यां 

तिथौ मिर्णीतायां कमकाल-व्याघ्यभाव-शङ्गामपनेत 'सा तिथिः सकला 

कया दूति श्रविद्यमानमपि साकन्छयमापाद्यते । एवमत्रा्परा- 

दयव्य पिनोत्यतेन बोधायनवचनेन च्योतिःशास्तर-प्रसिद्धं दिती- 

याया क्षयसुपजग्य पृे-विद्धायां प्रतिपदि निर्णोतायां, कुतपादि- 
हृतल-काल-व्यापिन्यत्तर-विद्धा प्रतिपत्कुतोन ग्राहयति शङ्ममपनेतुं 

तिथ्यादाविति वचनेनेन्तर-विद्धा्यां प्रतिपथपराइ-कयश्रापादयते । 

श्रतेज्योतिःचास्त-प्रसिटः समन्त -निएंयस्य वा न केऽपि विद्धवः। 
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यदा दिनद्येऽणपगाश्मस्पाऽवग्ष्टं कञ्चित्कालं व्याप्नोति, तदा 

विद्धा प्रतिपद् गरहौत्या । तदाद मनुः, 

“्रेऽययापिनो तव्या ग्रता तु यदा तिथिः । 

पूव-विद्धैव कन्तया चिमुदत्ता भवेद्यदि -एति 1 

सुमन्तुगपि,- 

"द्रेऽयब्यापिनौ रेद्यामतादस्य तु या तिथिः । 

पव्या निवेपत् पिण्डमित्याङ्गिरम-भाषितम्"--इति । 

मन्वपराषास्पग्रेउभयचापि समानः, प्रारम-काले तु कुतपे परेदु 

सहाव विशिष्यते, ततः पर-िदंव कृतेन प्राह्यति चत्। गृणाधि- 

क्यादिति ब्रूमः । परेद्युः -कुतप-प्राषिरेकए गुणः, पुदुमतु तिधि-मून- 

खमम्तमय-व्यापनिसेति गण-दयम्। मून प्राग्रं नारदपुराणे 

दशितम्, 

“वेदं मृनग्रेः प्रोकं शास्तन; कान केविदेः दति । 

ग्विरहस्य-मोर प्गणयोरपि,- 

“प्रायः प्रान्तउपेग्या* हि तियिरदेवपलेषभिः । 

मृनं दि पिट-दघ्थं पं चोकं मरपिभिः- दति । 

श्रलमय-व्याप्नः प्राशस्यमाह मनुः,-- 

“'यग्यामस्तं वियाति पितर मस्तामुपासते । 

म पिटभ्योयतादत्ताद्यपगाः स्व॑धरभुवा"- दति । 

एतव्मशंमा्मेवोत्तर-विद्धा। प्रतिषधति यामः,-- | 

 * प्रातः प्रातस्पष्या हि, ति [व° पृत्तकं पाठः| 

+ एतद्मा्ार्थमेवोत्तस विड,» इति सुर पुस्तक पाठः| 
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““श्रह्ञोऽस्तमय-वेलायां कलामात्राऽपि या तिथिः। 

मेव प्रत्याग्दिके श्राद्धं नेतरा पुच-हानि-दा" इति । 

न चापराह-बेलायामविद्यमानतया कमे-काल-वयात्ति-रहिताया- 

सिथेगनुपादयलमिति शङ्धनौयम् । श्रापाद्यायास्तद्चापविद्यमानलात्। 

श्रतएव वष्टः, 

“पि्येऽस्तमय-वेलायां स्युटा पूणा निगद्यते"--दृनि । 

नारदोयपुराणऽपि,- - 

“पारणे मरण नृणां तिथिस्तात्कालिको समता । 

पिच्यःस्मय-वेलायां सय पृणा निगद्यते"--दलि । 

उदाहताभ्यामप्तमय-खे-वाक्याभ्यां कलामात-वाक्येन च पुय 

सायङ्गाल-व्यानिकिवक्तिता । परेद्ुरपगाह्ृ-सपश-दोनस्यपवे-दिने सायं- 

व्य पेरवश्यम्भावात् । श्रन्यथा षण्मुह्धन्त-्य-प्रमङ्गात् । एतदेवाभिप्रेत्य 

गोभिलः, & 

“सायङक-वयापिनौ या तु पावे सा उदाइता"-टति । 

ट्रे विषये पूविद्धायाः कत्तव्यता शिवरषस्य-ब्रद्ुविवत्त-मौर- 

नारदोय-पुराणषु यतिरेक-मुखन दगिता,- 

“द् शश्च पृणमामश्च * पितुः सावित्रं दिनम्। 

पूव-िद्ध मकुतरीणो नरकं प्रतिपद्यते" इति । 

नवष्सेपमुभयव्रापराह-स्यशभावे तथाऽपराह-दय-वयापिन्या 

मु त्तरतिथि-गत-इृद्धि-वयाभ्धां निणयोऽपयम्तु । उन्तर-तिथेः साम्ये त॒ 
कक 

~“ ~ _--.- ------ - -~~-~-~------ --~---- ---- --- रान मा 9 

* पौगेमासच्, इति वि~ प॒स्तके पाटः | 
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किं तिथिमूलवासमयय्याप्नि-गण-इय-वश्ात् एवविद्धा करा, कि वा 
कुतप-गुण-सद्वाव-पश्ादुन्तर-विद्धा ? तत्रापराह-दय-स्य शामाव-विषय 

न्यायेन पूवे-विद्काथां प्रापरायां देवखवामि देवलादि "वषनादुत्तर-विद्धंति 

निञ्चयः। वचनं हि न्यायादनयः। यद् तु दिन-दयेऽपयपराङ्गेक- 

देश-यािस्तदाऽपि वषभ्येण तद्धा महत्वेन निएत व्यम् । तदाह 

मरोसिः,- 

“'द्रपराह-व्ापिनो सेदान्दिकस्य यदा तिथिः । 

मरतो यच तदिद्धां भणन्ति महषयः" एति । 

साम्येनेोभयतर वात्निश्च तत्तियि-गतटेद्धि-चय-षाश्वेस्विधा भिद्यते। 

तथा हि । प्वेययुरपराहस्य दितोय-घरिकामारन्य परेुरपराणस्य 
श्रम-घटिकां विदाय श्रवग्ष्ठासु पञ्चषरिकासु यदा तिथि. वत्तते, 

तदा † पूवापराष्स्य प्रथमघरिकां द्वितौयापराष्स्य चरमघटिका्च 

पिहायावशिष्ठासु पञ्चम घरिकामु वन्तमामत्वात् माग्यनेकद््-द्ाि 

मवति। तिथिय तदा चरिका-चतुष्टयेन वद्धं ते । यदा पवापराडस्य 

चर मघरिकायाम् उन्तगापराहहस्य प्रथमघरिकायां च वन्तते, तदाऽपि 

स।म्यन एकर -वयात्निमवति। चरिका-चतुष्टयन' तदा तिथि: सोयते। 

दा पूवापगाखय चरमे चरिका-चय दितौयापगाज्ञस्य चाद्य घरिका- 

चयऽपि वर्तते, तदाऽपि साम्यनेकद ग-वयाषिः। तदवम्य-तियिम्तु भ 

वद्धंते नापि चौयते किन्त ममेय । ईदृ गे रपय खवदप-वाक्यामिणयः। 

तदवं प्रतिपदि पार्वणष्पमान्दिकं निर्णतिम् । पावणद्ूपस्य काम्य 

“ टेवनलादि,- ति नास्ति वि पृम्तके। 
। परवय॒पराहस्य--प दारय, तदा,- दद्न्ताग्रग्यः नात्ति वि° युके । 



११८ कालमाधवे 

ठु दश्-विक्त(त् प्रातिखिकवि्षाभावास्च वच््यमाणेन दशे-निणे- 

येनेव मिणयोऽवगन्तयः । 

॥०॥ दृति माधकौये काल-निणंये प्रतिपन्निणयास्यं 

ठनो यप्रकरणम्। °| 

----८ --2+~-उ--- 

अथ दितीयामारम्य पवावसानाः चतुद्श 
तिथयोःस्मिन् प्रकरणे निर्णीयन्ते । 

प्रयम-दितोयाऽऽदौनां पञ्चद श-कल्लानां क्रमेण चन्द्रमण्डलन-प्रबे ्र- 

निगमनाभ्ांप्रुक्रशृष्ण-पत्तयोः प्रतिपद्भतीयाऽऽदि नामधयासिथयो 
भवन्ति। तच प्रतिपदि योनिणयः पू-प्रकरणेऽभिरितः, सुएवेन्तरासु 
सपासु तिथिषु सामान्येन * सश्चरयित्ः। विशेषतस्तु तच तचा 
भिधास्ये । प्रतिपदि दैवं पिच्च यवम्यापितम्। दैवं षड़्िधं उप- 
वामेकभक्तक्रायादितदानप्रत-मदेन । तौ ललान-जप-हामादयसत 

मरतश्ब्देनेव संगटरीताः। पिच्य दिविधम्। एकेादिष्टं पावणश्चति | 
तत सव्र कमकाल-व्याि-युक्रायाएव तिथरनुष्ठामांगलव समनिष्व- 
भिप्रेतम्। कमकालश्च दिविधोमुख्योगौणरति । तद्यथा; एकभक्त 
मध्याङ्कामुष्यः, श्रासायस््रण्ष्टः कालोगौणः । तिथि-यारिचच 
द्विविधा, खाभाविक-निथि-यासिः, साकल्यापादित-तियि-यारघिदधनि। 
तद्यथा, यदा सद्गवपग्यन्ताऽमावास्था, तदानौमुपरितनेमधयाङ्गो- 

* साम्येन डति पुर पम्तके पाठः| 
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सुख्येव प्रतिपदा व्याप्रोभवति। यदा तपराष्टादिमारणभ्य श्थि- 

रय-वशरात् परेद्युः सङ्गवान्ता प्रतिपद्भवति, तदा पूर॑ुगौए-काल- 

व्या्िमुपपजोयैकभक्रानुष्टानाय ततस्वौकारे षति मध्याङ्रेऽवग्या- 

नुष्ठयत्मात्तज स्वाभा विक-प्रतिपदा छ्यभावेऽपि साकष्यबचमापादित- 

प्रतिषद्माि; खोता । एवश्च मति, कममकाल-ष्याप्तौ सव-खनोमामं- 

ह्यन्-निबेन्ध-दग्रेनात् कमकाल-ष्यात्नि-शास्तमितरेभ्यः प्रबलमिति 

निस्लोयते। तदनुमारेण दितेयासाश्रपि तिथयउपवाखादो रेषे 

एकेदिष्टादौ पि्ये च कमे-कान-या्गि-युक्राः सौकन्तव्ाः। उपवामस्त 

व-तियिषु मारदोये दगितः- 

“श्रक्राम् वा यदि वा कृष्णान् प्रतिपरी स्तयम् । 

उपेय्येव षलिं दला विधिना द्यपरे दिने॥ 

ब्राह्मणान् भोजयिता तु षवपापेः प्रमुच्यते "-- षति । 

उपवामम्याषोराचः कम-कानः। तस्प्ात्तद्रापिनो तिथियाद्या । 

तदसभ्मवे खण्डतियिगराद्यति निरुष्यते। तत्र च स्य्यादये जिमुह्ला 

ततेाऽधिका वा प्रतिपद्धवति, उत्तरदिने चास्लमयादवाक् जिमुह्म्ा 

ततोऽधिका वा ढनोया भवति, सेयमुभय-विद्धा दितोया । तेच वेधक 

तिथेरद येऽस्तमय वा चिमुहृन्ततवं वेध प्रयोजकं, म तु ततोन्ृरत्वम् । 

तरव पैढोनसि-वाक्येन पवमुदा शतम् । वध्य-तियश्च जिमुह्ृत्त-मद्वावो 

ऽपेितदति “द्िमुहत्ते जिग "-दत्नेन सुमन्त-वचनेन दर्भि- 
तम् । उदयास्तमययोरेव वेधः. इव्यपराऽयमथः, । 

“उदये षा तिथि्द्चा विपगेता तु पैट" 

ट्यादिभिः काल्यायन-व्चमैरवगन्तश्यः। एवश्च षति यथोद।इते पूर 
९६ 
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विङ्कीशनरविद्धे ये दितोये, तयोशत्तर-विद्धा हितोयोपोधा। यगयाभ्न 

वक्येनानवय-अयतिरेकाग्यामुत्तर-विद्धायाः प्राशस्यामिघानात् । यद्य 

पुपोग्यनं साक्ाक्नाभिहितं, तथापि कमोन्तर-विशरषस्यानुपादानात् 

उपवास-विषयलं परिशिव्यते। तथाहि । न तावत् पिश्य-विषयतवं 

घश्भवति, व्यासेन युग्परादि-शास्वसछ खवेदि-शास्तस्य च दैव-पिश्च- 

विषयवेन व्यवस्यापितलात् । नाण्येकभक्रानक्त विषयलम्, तयो मष्याङ- 

प्ररोष-व्ा्यधोनलेन य॒ग्पादि-गास्तामधौनलात् । श्रयाचितख्य ठप 

वारवदनुष्टेयलेन न एयग्िषयत्यम् । न च दानादि-विषयलम्, दानादेः 

पौवाङिक-तियो कन्त्यतया निर्णीतलात् । श्रतउपवास-विषयव 

परिभिव्यते । कदाचिदेकभक्तादि-नियो य॒ग्मादिशास्तस्य संवादो 

भवति । तदा तच्छास्त सुपोदलक भवतु, न वयं वारयामः । वष्तना- 

न्रे तु युग्मतियेरूपोग्यलवं साक्तात् प्रतोयते । तथा च प्रतिपत् 

प्रकरणे प्रतिपदमावास्य-युग्स्योपोल-वचममुदाइतम्। श्रवापि युगम- 

लाभिप्रायेणेव दितोयावयाः पर-विद्धायाः उपोग्लं सगरतिविष्णध- 

मा्तराभ्यां दथितम्,- 

“एकादश्यटमो षष्ठो दितोया च चतुद शो । 

जयोदश्ौ चतुर्थो च उपोव्याः स्यः पराजिताः"--इति । 

धरा पूरवधुहदयमारण्य परेद्ुरदयस्योपरि चिमुद्टनतं वदधते, तदा 
पूवं्रेवोपवासः। म चोपा इतेन “पराजिताः इति वचनेन विरोधः 

ब्डनोयः, | परान्वित-पूवान्ितयोः प्रषक्षयादयोः सतेारस्य वनस्य 

नियामकत्यात् । म चा पराजितवं* प्रसक्रमसिि, पूय दिनस्य संपूणं 

` ° पवोन्वितशच+-इति विन्युरक्ेपाठः। 
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तिथितलवात् संपूणं-बण्डया, संपूेभ्याशन्द दलेन प्रबललात्। चस्ञात 

विरोधितव-शक्छरक मकाकव्यािभ्यां पूव दिनख्येव प्राव्म्। तस्मान 

भषोपवासः। मनु, पूर्वदिमोपवासं प्रतिषेधति यासः, 

“दतौयया यता काया दितोया न तु पूवेवा"-एति । 

मैवम्। भ्रस्य वचनस्य खण्ड-निथि-विषयलेम संपूपतिथावग्रटकते । 

खण्ड-तियि-विषयत्च, पूया यता नेव काये ्भिधामाद्वगम्बते । 

भरु, खण्डतिथावपि दितोया पू्व-विह्ेवोपाथा.- 

“श्रतिपत्दितोया खाद्वितौया प्रतिपद्यता"-- 

टत्यापस्तम्बेन प्रतिपद्विनोययोयेग्मवाभिधानात्। एतदेव वचम- 

सुपजोव्य ष्णा प्रतिपत्परविद्धैवोपोग्येति पूर्व निर्फातम् । एवं तरं 

दितोयाऽपि कचित् परवविद्धा भवतु । तदुक्र खन्दपुराण- 

“'प्रतिपरछंमुखो काया या भवदापराङ़िकौ । 

परवाह्िको च कया डितोया तादृशो विभो"-दति। 

तादृशौ सगरलौ पूैयतेत्यथेः । पूरये सुद्ध परि्यव्या 
वशिष्ट-पूवाह-मंवल्धिनो यदा भवति, तदा वेधकारिष्याः पूर्तये 

मु हन्त चयाभाषेन ेदधुममामथ्यात् खयं खण्डाऽपि सतौ मपूणावत् 

पूव्ोपवासे यञ्धते । 

श्रच्र दितोया नवधा भिधते। पूवयु रंदयमारग्य प्रटृक्ना, उदयं 

परित्यश्य प्रटृक्ता, पू वाकं सवं परित्यज्य प्रटत्तति बयो मदाः; तस्व 

कैकस्य परेदयस्तिसुष्ु्तव-तद्युनल-प् नलं स्ने विधय सति मिलिला गव 

विधल्ं सत्यद्यत। श्रत पूवदुरदयमारभ्य प्रहनताया; संपूतग परथ 

सुं ङ््चयल-तद्युगल-प्न्यल्यु चिष्यपि पकेषु विवादाविषयतयात् पूरव 
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वोपवासेयुक्षः। उदयं परिव्यश्य कियत्यवा्ष-भागं प्रक्रम्य प्हृन्तायाः 

परेदस्तिमुह्तततायां, सत्यपि परयतेपवास-सम्भवे तां परित्यज्य 

पौवीहिकवचनेम पूर्रेषापवासे विधौयते । परेधश्तिसु दन्तेन नले 

पएल्यवे च वधकारिष्प्ासुतौयाया, सत्यपि वेद्ध सामरथ वेध्यायादि- 

तौयायास्विसुहन्तवाभावेन वेधयाग्यलाभावात् तच्रोपवाखान प्रसक्तः । 

शरत परिशेषात् पूवाद-वाक्याच पूववापवासः । पूरवः पूव सवं 

परित्य ्  प्रटत्तायाः परेयस्ति हन्ततयोभयतर तिथिसललात् कुबाप- 

वासदति सन्द इ सति व्यासेनान्तर-दिन-विधानात् पूवे-दिन-निषधा- 

चोत्तरत्रापवासः। न चात्र प्रुक्र-रृष्ए-व्यवस्धा शङ्नौया, यग्मवाके 

एकर -छष्ण-पच्च-साधारण्येन पर-दिन-रिधानात् शृष्णएपक्तऽपि तत्- 

रत्तो बाधभावाच। श्रन्ययेम्तु पत्तयः पूपदधानदवेन पूवद पौवे- 

हिकला भावेऽपि परिग्रषादापम्तम्बा कर-यु वाक्या च पूवतरैवापवासरति 

ग्थितम् । एकभक्रादि-पावण-्राद्भान्तषु कमस दितोया-प्रयुक्रसय 

विषस्य क्चिदध्यस्मरणात् पूत्ाक्रप्रतिपनन्यायायाजनौयः। 

. दूति रितीया-निण्यः। 

--->-"*ॐ°०.---- 

श्रय तृतीया निर्णोयते । 

सच, विविधानि वचनान क्मर्यन्ते। कानिचित् पूवे-विद्धा-विधाय 

कानि, कानिचित् पूर्व-विद्धा-निषेधकानि, कानिचिदुन्तर-विद्धा- 

विधायकानौति। तच, युगयवाक्ये तावत् पूवे-षिद्धा-विधायकं प्रसिद्धम् । 

पूवे-विद्धा-निषेधकं वाक्यमाषहापलम्बः,-- 
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“तोया तु म कन्तव्या दितौयोपहिता विभो । 

दितोयया यतां तां तु यः करोति नराधमः॥ 

सवल्छरठतेनेह स तु धमण शुणते । 

दितोया-शेष-संयक्रां तोयां कुरते तु यः॥ 

स याति गरक घोरं कालष्धब्र भयङरम्। 

दितोया-रेष-संयुक्रां या करोति ग्जिङिता ॥ 

सा वेधव्यमवाम्नोति प्रवदन्ति ममो ष्णः" एति । 

खन्दपुगणेऽपि,- 

“हतौया तु न कत्तया दितौया-संयता तिथिः । 

या करेति विमूढा स्तो पुरुषोवा शिखिध्वज ॥ 

दितोया-संधुतां तात, पूव-धमादिशुष्यते । 
विधवां दुभगलं भवेन्नास््य् संशयः ॥ 

कला काष्ठाऽपिवा चेव दितोया संप्रदृश्यते । 

षा ठतौया न कन्तव्या कन्तया गण-मंयुता ॥ 
यदोद्धत्परम पुषं व्रतकम्ना ग्रिखिष्वज "इति । 

श्रव्र,पूव-विद्धायानिषध-बाह्ल्यात्छा न यादा, युग्मवाक्यनतु रम्भा 

प्रत विषयं भविष्यति । र्ाप्रतन्त् भविग्यत्युगाण दितम् ,- 

“भद्र, कुरुष्व यतम रम्भाख्य व्रतसुक मम्। 

च्यष्ट-प्क्र-दतीयायां लाता मियम-तत्यरा"-- 

दृत्यादि । तकरैवापरं रमात्रतं पठितम्,- 

“रम्मा-ढनोयां वच्यामि मर्व-पाप-प्रणागिनोम्। 

मामेकनोषंऽथवा मामि ठत यायां नराधिप 
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्रक्तायां प्रातस्त्थाय दन्त-धावन-पवंकम्"-- 

द्त्यादिना व्रतमभिधायोपसंदइतम्,- 

“सौभाग्यार्थे पुरा शोणं र्भया राजसत्तम । 
तेन रश्ादतीयेयं परं सोभाग्यदायिनौ"दति । 

एतसय रसाप्रतशय पुवेविद्धायां कन्त खन्दप्राणे दशितम्,- 

“ृत्तपा तथा रम्भा सावित्रौ वरपैटक । 

छृष्णाटमो च शता च कतेव्या सब्युखो तिथिः--दति । 

तजर पवैविद्धा-निषेधोरम्ा्रत-व्तिरिकर-विषयलेन प्चते.- 

“द्वितीयया तु विद्धा च ठतोया न कद्।चन । 

कर्तव्या ब्रतिभिस्तात, धमेकामाथ तत्परैः ॥ 

विदाथैकाञ्च रम्भाश्च ठतीयां पृष्धवद्धिनोम्"-ट्ूति । 

उष्तर-विद्धा-विधायकन्तु ब्रह्मवेवत्त दग्तिम्,- 

““चतुर्य-संयुता या तु सा ठतौया फल-प्रदा"--दति । 

श्रापसम्बाऽपि,- 

“सतुर्धी-संयुता या चसा ठतोया फल-प्रदा । 

श््ेधव्य करौ स्तो पुत्र सोभाग्य वद्धिनो"-एति । 
स्पतिरपि,- 

“एकाद श्यष्टमो षौ पोणमासो चतुदणो । 

श्रमावास्या ठतौया च ताउपेाय्याः पराण्विताः *“--दूति । 

शरस्य चोत्तर-विद्-विधायकस्य रम्भा-व्यति रिक्र-विषयलं ब्रते 
रै 

दशितम्, 
* उपोष्याः स्युः परान्विताः+-डपि वि° पृरके पाठः। 



दितीथादि प्रकरणम् । १०५ 

“रम्यां वज्ञयत्रा तु तोयां दिजसक्म । 

श्नयेषु सव॑काययषु गणयुक्ता प्रप्रखते "रति । 

होदि सव्रतेषु पवेविद्धं व । तदाह वशिष्ठ. 

““एकादन्ो ठतोया च षष्ठो तेव भ्रयोद शे । 

पुव-विद्धा तु कन्त वयां यदि म स्यात् परेऽहनि"--एति। 

श्रच, परेऽदन्यसत्चन्सेधा भिद्यते । सवंयेवासत्ं, दिमुहषाषस्त, 

जिमुद्धन्तासत्वश्धेति। सवथेवासतल पुर्कदनानुष्टानमसत् । यदा ह परे- 

ऽहनि घरिकाच्रयं घरिकापञ्चकं वा स्थिता भवति, तदा कथं श्रस्िवि 

मराग्छन्देरः । चिमुहन्तसद्वावस्य मुख्यकन्पतात् पञ्चधरि काप 

मुख्यासश्भवः । दिमुहम्तमद्भावस्यानुकम्पवात् घटिकाचयपक्ते तश्याय- 

सम्भवः । तदा किं मुख्यामुकन्पयोर भावात् पुवेद्युरमुषटामं, किंवा व 

विद्काया निषधबाङल्यादपरेऽहनि श्रनम्यमपि स्वमाग्रि्यामुष्ठानम्। 

भ शार किचिन्ियामकं वनमस्ति नापि न्यायेन मिफतुं शक्यते । 

म तावत् पररिनं न्याय्यम्, प्रापकाभावात् । नापि मुर्थानुक्प-ति- 

रिकतं कण्याम्सरं सम्भवति, यन प्रापकमाश्रद्भात। नापि पवदिं न्यायम्, 

निषेध-वाङह्खयात् । वसिष्ठवचनेक्र-प्रतिप्रसवेन निषधोबाध्यतद्ति 

चेत्, मेवम् । तस वचनस्य परेदुगत्यन्तासच्येऽप्यपपन्नलात् । तख्मादा- 

गमन्याययोरबाप्रटृन्तरयो गिनेाऽमवन्नस्य धम-तत्व-सा्तात्कारामम्भ- 

वाद निष्टालारएवाच शरणम् । श्रतएव वथैसः,- 

तक्षाप्रतिष्ः श्रतयोविभिम्ना 
म चानुपेदपनमसि किञ्चित्। 

धम्य तच््ं निहितं गहायां 
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मशाजनेायेन गतः स पन्था दति, 

शिष्टाखच मुहर्तमाच-सद्वावमाथिष्य गौरौत्रतं परेदयुरेवानुतिष्टन्ति। 

श्रतेगौरव्रतं परे्ुरेवानुषेयम्। श्रनयेषु भवि्यत्पुराणयुक्रेषु विन्तश- 

पूजादिषु मुख्यकन्ेनानुकन्पेन वा परेद्युगनुष्ठानम्। तद्विषयाञ्च व 

विद्धा-निषधाः। कन्पद्रयासचचे तु * विद्यमानायामपि परदुः खल्पाया- 

मपि इतोयायां तां परित्यज्य वसिष्ठवचनेन पृवदयुरनुष्टामम्। एक 

भक्त नक्ते त् व्रता व्रतान्सारणानुष्टेये। खतन््यो स्तु मध्याङ्-प्रदोष- 

व्या्ि-वभेनान्ष्टानम्। रम्भात्रतेऽयस्तमयादवाक् ढतीयायास्तिमु्छकौ 

सद्भावे तस्यामेव पूवं विद्धायामनुषठाने, तदिधायक-वाक्येषु संमुखोत्य- 

भिधानात् षाकुल्य च सायङ्ृ-या्वि-रूपत(त् । मुह् सचय -न्येमले 

सति पुक-विद्धायाः प्रापकाभावाद्रभाव्रते पर्विद्धाया श्रनिषिद्धलाश 

सामान्यवचनैः, परविद्धा-प्रसंजकेः परेदुरनुष्टानम् । यानि इिकीया- 

विद्धायाजिषधकानमि वाक्यानि, तेषु दितौया कियत विषक्तितेति 

येत्। सुष्ट्त-्य-परिमितेति ब्रूमः। वेधग्रास्त तथाऽभिधामात्। 

यु "कला काषठाऽपि' दति वचनं, तत्कमु तिकन्यायेन त्रिसु ह ्-स 

दडयति। 

ति दतोयानिणयः । 

=-= ~ ० ~ -- ~ ~ ~ ~ ~--- --~~- ~+ ~~ ~~~ ~ == ~ ~~~ 

* कर्द यासत्वन्त्,-- इति विण पुरक पाठः| 



हितीयांदि प्रक्रम् | १७७ 

अथ घतुर्थो निर्णयते। 
षः --~~- 7 ~~~ 

साच युग्यवाक्छात् पर-विद्धा पृन्या। म च प्रुकपक्ते तथालेऽपि 

रृष्णपते पूर्वव स्यादिति ग्रहनौ यम्, युगावाक्यस्य पत्च-दय-माधारण- 

वात्। ̀  चतुद श्या च प्रिमा" रृत्येत च्छुक पच्त-विषयतये लिङ्गमिति चन्। 

न, तस्यैकस्य यु्मस्य पएक्रपक्त-विषयवेऽपि दितौयादिकानां युग्मानां 
पत्त-द्रय-साधारण्प्रस्य वाग्यितुमशक्यलात्। साहचय्यात्तान्यपि प्रक्र 

पच-विषयाण्वेति सेत्। न । “'प्रतिपद्य्मावास्या"-इत्यनेन पक्त-इय- 

स्य्िना यग्प्रन सराष्व्यादितरेषामपि पद-दय-सपश्िलं किं भ् 

स्यात्। एवं तरिं मादचययोद्यारपि परस्पर-कलहादनिणयद्ति 
चत् । न, कारणान्तरे ण निणतव्यतात् । 

तरि चतुद गो-परणिमा-युमेकपक्त-वन्ति-तियि-यादकलात् दि- 

तौयादिक-यगमः मदृ श, प्रतिपदमावास्या-यृगन्तु भिन्न-पत्त-दय-वति- 

तियि-दय-पलादि न कणम्, श्रत; प्ूणिमा-यु र-माहत््यरेव निणय- 

टूति चन्ैवम्। भ्रत्य सादचव्यस्य बष्यमानवःत् । इितौयादिश््दा- 

मु्यया न्या पक्च-दय-उत्तिनिसिथौन् ब्रूते । मेयं ग्रतिनिङ्गादिषु 

षटसु प्रयमं प्रमाणं, मादचयन्तु मन्निधि;। म च म्यानावान्रभदलवात् 

पञ्चमे प्रमाणम् तच्च प्रथमादत्यन्तद्बनम् । नाऽयमयः पूतरमोर्मामयां 

इतौ येऽभ्याय भ्रनिनिङ्गादि-क ्  महता प्रबन्धन प्रपञ्चितः। सृत्रदधतत् 

४ शुति-लिङ्गवाक्य-प्रकर् ण-म्यान-ममास्याना ममायं पारदोबन्धमध- 

विप्रकषात्"-- रति । दममव ग्रति-मान्निधययोविराधमुदिग्योस्षर- 

मोमांखायां गुणोपसंहारे विचैग्तिम् । 
९. 
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तथाहि! ताष्डिश्राखायां शरूयते । “@मि्येतदक्तरमुद्रो थमुपा- 

क्षोत"-दति। श्रसखायम्ः। पञ्च-भक्रि-युक्रस्य सास्नउद्गोथास्या 

भक्निः कञथिदवयवः, तं चावयवमुद्गाता यागकाले गायति । गौय- 

मानन्तमुद्धौयं मणएवोद्भाता ताण्डिश्ाखागतो पनिषदिदितिरनरकगृणे- 

रपामोतेति। ते च गुणस्ताण्डग्राखायामेव विहिताः। चद्गोय- 

भज्गिमतु ताण्डि-शादूंल-जैमिनौय-तलवकारादिषु सवासु सामशाखासु 

परिता । तत्र, यदिदन्ताण्डिशासषीक्र-गणमुपासनं, तत् कि ताण्डि- 

श्ाखा-गतएवेदौयविगेषे वयवतिष्ठते, किं वा सवशाखा-गतउदौ य- 

सामान्ये सञ्चरतीति संशयः। तत्र, स्निधि-वशादु द्रौ य-विशेषे यव- 

तिष्ठते--दति पवः पत्तः। उद़रौथ-ण््दामुख्यया टव्योद्रौथ-सा- 

मान्य परूते। न च सन्निधिना पञ्चम-प्रमाणन प्रथम-प्रमाणस्य श्रतेः 

सङ्कोचोयुकत । तसम्रादुपासनमुद्रौय-सामान्ये सञ्चरतोति राद्धान्तः । 

श्रनेन न्यायेन प्रृतेऽपि सादचय्याख्येन सन्निधिना दितौयादि-श्तेः 

बडोचायोगायुग्मादि-शास्त पक्च-दय-विषयं द्रष्टम् । यदि च चतुद गो- 

पूणिमयोः छष्ण-पक्त-विषयलं न सभायते, तरिं तत्रैक रक्त-पत्त- 

विषयवमस्तु । तथा, दश-प्रतिपदु्ममपि गत्यन्तराभावात् पक्त-दय- 

सस्ि-विषयम्। एवं वयवस्थितौ सत्यां युग्भ-शास्तेण पक्त-दयऽपि चतुर्था 

पर विद्धेव प्राप्रोति, 

मनु, वचनान्तरेण चतुर्था द्यस्य व्यवस्था प्रतौ यते । तथा च मार्ु- 

व्डयपुराणे",- 
~= ~ ” ~ ~ ~ जननि 

+ माकडेयः,-- इति के° वि० पुस्तकयोः" पाठः| 



दितीयादिप्रषरलम् । १७९ 

““शूक्रपक्ते तियियाद्या यस्यामन्यदितोरविः । 

छृष्णपक्ते तिथियाद्या यस्यामस्तमितोर विः ति । 

श्रव वक्र, किमिदं एकतदि-वाक्ये यग्यादि-शास्त-नियमन-दारा 

एकवाक्यतया तिथोनां यवस्थापकं, उत खातन्त्येण ? यदि नियम 

दारा, तदि* यगा ्नोत्यादि-युगो पू-तिधोनामु्तर-विद्धानां पूज्येन 

“श्रक्र-पतते तिथिगराद्या यस्यामन्यूदितेरगिः"-- 

द्येत् प्व, द्धमविरोधि, उत्तदद्धन्त् विरोधि । तथा, तेष्वेव 

यु्ोषु चगम-तिथोनां पू-विद्धगां पज्यवन,- 

“छष्ण-पत्ते तियिगद्या यस्यामस्तमितोरतिः"-- 

दरयृत्तराद्धंमविरोाधि, पूवाद्धन्त॒ विरोधि । तथा, दगरपरतिपर्- 

युगेऽपि छष्एपत्त-गतस्य दशम्योदये प्यव, गकपल-गतायाः प्रति- 

पदोऽस्तमये पूज्यवम् † । तथा सति, तत्रोभयत्र विराधः स्पटतः । 

तस्मान्न यग्पादि- शास्तमनन नियन्तु शरक्यम् । नापि स्वातम्त्येण 

तिथोनां व्यास्यापकम्। ततर यग्ादि-शाश्वादि-विरे धम्यापर्दिय- 

चात्। श्रविरोधन तु शएक्तादि-बाकरम्य दशमौ- विषयलं प्रतिपक्मकरणे 

प्रसङ्गादुदातम् । तपाच्छकं छृ्णयोरभयोरपि पच्योयगमादि- 

श्रास्तलाचतुर्थो पर-विद्धा याद्या । दरद मिष्ठोऽपि,- 

“"एकादभौ तथा षष्टो श्रमाव्रास्या चतुथिका । 

उपोग्याः पर-संयुकराः पराः पूण संयुताः" -द्ति । 

मनु, पर-विद्धोपवुमः कचित् प्रतिषिध्यते । 
~~~ ~~~ -----~ ~--- 

* न तादच्रियमदासा,--दति क° वि पुस्तकयेः पाठः| 

† तचा दारभ्य, पन्य - दयन्तोग्रन्यः मु पु्तकै नाज्ि। . 

--.- ~~~ = = -~ "~ 
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“इितीया पचमो वेधादृश्मो च त्रयोदशो । 

चतुद्रो चोपवासे दन्यः पूरवोन्तरे तथो" इति । 

श्रयमयं;। पञ्चमो वेधन प्रा चतुर्था तिथिसुष्लराश्च षष्टो 

तियिमुपवास-विषये दन्ति । श्रत, पञ्चमो-विद्धायां चतुय नोपवासं 

दति । नेष दोषः। व्रत-भदम यवस्थापपनत्तेः। सन्ति हि चतु्यां भिन- 

देवता-विषयाणि बहनि व्रतानि । तत्र, विष्णधरमौत्तर-प्रक चतुमृत्ति- 

ब्रते मृत्ति-चतुष्टयोपेतोविष्एर्ना । कन्दपुराणोक्त शरङ्गारक-चतुर्घो- 

ब्रते भौमेादेवता। कृमपुराणक्रे यम-त्रते यमोदेवता । सौरपुगाणादि- 

्रोक्रेषु दूवागणएपत्यादि* व्रतेषु विनायकेदेवता । क्रूमेपुगाण-पो क्र 

गाग-चतुरधो-तरते शेष-शङ्कपालादयः सपादवताः । 

सच, विनायक-नाग-तिरिक्रानां ब्रते परेयुरूपवामः। विनायक- 

मागयोम्ह॒ ब्रते मध्याङ्कवयाघ्या निण्व्यलात् कदाचित् पू्वद्रुपवासः 

प्राप्नोति।। तादृ रे विषये पञ्चमौ-वध-मिषधायवम्धापनौयः। तथा, 

पूवे-षिङ्धा-प्रभंसा च तस्मिन्नेव विषये द्रश्वया। श्रतएव ब्रहुववन्तं 

पूवा सर-विद्धयोविधिनिषेधो सन्ते, 

““सतुर्यो-संयुता काय्या ढतोया च चतुथिका। 

हतोयया युता नेव पञ्चम्या कारयत् कचित्" इति । 

तथा, तत्रेव पूव-विद्ध प्रणस्यते,- 

““चतुर्यो-संयुता या च सा ढतौया फलप्रदा । 

* दुगागगप्यादि, इति क° वि ° पुस्तकये. पाठः| 

† त्र विनायक नाग्यतिरिक्कागां ब्रते परेदयुदपवासः प्राप्नोति, इति 
मु° पुरे पाठः| । 
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चतुर्था तु ठतोयायां म्ापु-फल-ग्रदा"--रति। 

तश्याञ्च॒विनायक-व्रत-विषयतवं त्रैव खचितम्,- 

“कव्या व्रतिभिर्वत्व, गणनाय-सुतोषणो”- इति । 

छन्दपुराणऽपि,- 

"विनायक-त्रते काया सवमासेषु षणएमख। 

जतुर्यो तु जया-युक्रा गणनाय-सतोषिणौ "--इति। 

विनायक-व्रतानुष्ठाने चतुथ्यामध्याक्क-व्यापिलं मुख्यं प्रयोजकम् । 

तदाह इरसपतिः- 

““ चतुर्थो गणमायस्य माठ -विद्धू। प्रशस्यते । 

म्याङ्क-व्ापिम चष्यात् * परतद्ध॒त् परऽइनि"--इति । 

यद् पूर्र्यमध्याक्र-व्यापिनां तियभति, तदा मुर्थ-प्रयो जके विद्य- 

मानलान्मराद-विद्धव-गण-सद्धावाच मा प्राद्या। तादृश विषयं पर्द्य 

सल्यामपि मध्याह्ृ-व्यापिन्यां षा त्याज्या । च्रतएव, प्रप्त, इत्यक्रम् । 

परेद्ुरेव यदा मध्याङ्ृ-ापिनो, तदा माद-विद्धव-गृणमभावेऽपि 

प्रधान-प्रयोजकानुमारेण पर-विद्धेव याह्या । तया च रूत्यन्तगम्,-- 

""माद-विद्ध प्रस्ता स्याचतुरया गणनायक । 

मध्याह्ने परतद्चत्यान्नाग-विद्धा। प्रप्र्छत"-- दृति । 

ननु बद्धषु वचनेषु पूव-विद्धायागणनाथ सन्तोष तुवमुकरम्, श्र 

पू्-विद्धवस्यैव मुख्य प्रयोजकता युक्ता । मैवम् । मध्याङ्ृ-वयापितस्य! 

ज~
 ---- 

2 अ 
वि न 

# चेत सादति विण पस्तके पाठः। 

† परतन्तेत सा नागविद्धा षति वि पम्तके पाठः| 

 भध्याशव्यापित्वस्यव दति मु° पस्त्रके पाठः| 
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प्रय्थ-प्रसङ्गात् । श्रवश्यं हि तदा मश्ङ्ृ-यापिल प्रषद्गाद्भवति। 

श्रतस्तद्धिधानं व्यथे यावत्योभावात् । 

श्रयोच्येत--पक्तान्तरेऽ्यनेकवचन-विदितश्य पू$-विद्धवस् वैवथ्ये 

तदवम्यम्, मध्याह्ृ-यापिलनेव तनिणेयात्,--इति । तन्न । यदा 

तिथि-च्य-वग्रादुभय मधयक्क-यातनिनासि, यदा चोभयत छक्ल- 

मध्याद्भ-यापिलं तदेकद ग-यापिलं वा समानं, तच खव मध्य्न- 

याश्चा निरुवाभावे षति पू$-बिद्धूतनैव निरेतयलात् । एवं तर, 

^ सावकाश्र-निरवकाश्रयो निरवकाशं बलेः" दति न्यायन मध्याङ्ध- 

वयापिलस् निरवकाशतया प्राबन्मित्येव वक्रं न तु मुख्यतयति चेत्। 

न, मुस्यलस्यापि स्वात् । तिथि-निणये कमे-काल-ाक्भि-शास्तस्य 

सुष्यवमस्य प्रकरणस्य प्रारम्भे दथितिम्। कम-कालश्च विनायकत्रतस्य 

मध्याङ्कः, 

“प्रातः शणक्र-तिनैः साला मध्याङ्ृ पूजयनुप"-- 

हुति तत्-कन्पे विधानात् ।श्रतो सुख्यलादपि मध्या्-वयापितवं प्रवल 

मिति। मनु, कष्याधित् तौ पूरव-विद्धेन मध्याह्ृ-यापिल-वाध- 

उपलभ्यते, 

“ज्या च यदि संपूण चतुर्थो षते यदि । 

जया तैव हि कन्तया नाग-विद्भा न कारयत्"-- 

दूति सपरणात् । मेवम्! श्रस्य वचनस्य दिन-दये मधयाङ्क-सखा- 

भाव-विषयत्ेनाणुपपत्तः । तथा हि पूवै-दिने विनायक-ब्रत-प्रयोजके 

मघयाह जया संपू परेधुंदहवतं-जय-रय-वशा रध्या करा दवागेव 

सतूर्या समाम्ना, तदा दिन-दये कम-काले गरा्य-तिच खुतुश्या्रभावा- 
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द्विनायकके क्षिं दिगसुपादेयमिति वौक्तायां *, पूक-दिनं विधाय 

परदिनं तेषेधति । 

येल, “प 1 च यदि संपूणा"-इत्यनेन कमे-काल-रूप- 

मान्न यैन्तयं न विविक्तम्, किं तर्लमय-पय्न्त- 

द्ति। तरि, पूव-विद्धैव नास्ति, वेधिकाया; पूवतिथः 

सति } .याद्हश्श्रनवकाश्लात्) । श्रथ, मा तपुवं 

ल, त्थ ̀ तथयाहृ-यापिन्यां जघायां विहितायां परेदुमध्यङ्क- 

॥ वां †,--ट्ति चेत् । मेवम् । न खलुत्तरसय दिनश्य शेयं 

ह्या पिवं कारणतयोपन्यस्यते, किन्त नाग-विदधवम्। श्रता 

भगि-विद्धल-निन्दायां वचनस्य तात्ययं न चतुर्था-ररित-जया- 

विधाने ।श्न्यथा, चतुर्धा -निन्दायामपि तात्पय् प्रमजयेत। न च तद्- 

युकम् । न दि, वर-घाताय कन्यामु दादयन्ति ' 

वचन-च्छराया तु नाग-विद्ध्-दयत् केंभुनतिक-न्याय-परा लच्छत! 

"यदि' श्द-प्रयोगान्। यद्यपि जया संपूणा, तथापि नागविद्धा इया। 

किमुत जया-युक्रायां दत्श्यां सभवम्धामिति हि वचनयङ्गिः। 

मध्यङ्क-या्नावियतौ भक्रिः कुतम्तवेति चत् । चतुर्धरिदितायां शद्ध 

हतोयायां तवापि क्तोभक्गिरिति ममान; पय्यनुयोगः। वचन-बना- 

दियुततरमस्माकमपि । वचनयोः परस्पा-कलनरं पूवा कान्यां सुष्यव-नि- 
= | 

* वीयाय दरति वि° पृन्तक पाठः| 

† थाति डति विर पुस्तके प्राठः। 
] ऋवक्ाप्राभावात् ,--इति ° पृन्तके पाठः| 
6 वचनश्छ्ाययातु नागविद्धा हेयत्वेकंमुलिकन्धायेन पररा लच्यते,--इति 

क° वि° पम्तकयेाः पाठः| 
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निरवका गरवाभ्यां मध्याङ्ृ-यापिल-वचनमेवातिप्रबलं विद्धि। कि 

ब्रते तस्य प्रतिपदोक्रवादपि प्रबललस् । जया-वचनन्तु गौय, 

चरितायम् । तच त्रतं भवि्यत्पुगाणेऽभिरितम्,- 

विनायकं समभ्यच्य चतुथा यदुनन्दन । 

सव-विप्न-विनिमुकरः कायं -सिद्धिमवाभ्रुयात्"॥ 

दृत्यभिधायानन्तरमिद् पयते,- 

“निद्रां रतिं शवां भ्रां कौन्नि मेधां मरखतौम् । 

प्रज्ञं तटं तया कान्तिं त्ैकादनि पूजयत् ॥ 

विद्याकामो विशषण पूजयश्च सरखतोम्"- दति । 

जिङ्पुगणेऽपि,- 

“चतुष्यान्त, गणेशस्य गौयीश्ैव विधानतः । 

पूजां छता नभेत् मिद्ध सौभाग्यञ्च नरः क्रमात्" एति । 

नारदोयपुराणेऽपि,- 

“माघ-एक-चतुच्ान्त्, गौरी मागाधयेद् बुधः । 
चतुर्थो वरदा नाम गरौ तत्र सुपूजिता"--इति । 

श्रतोयथोक्र-रौत्या विनायक-त्रते मध्याङ्क-व्यापिलेैव मिर्णयः। 
गोरौ-वरते तु जया-वचमं द्रष्टव्यम् । 

तत्र, यदा दिन-दयेऽपि वेषम्येण मध्याङ्केकरेग्-व्यापिनौ, तदा 

पूं दिने त््महच्ेत् तदेबोपादेयम् । उत्तरदिने तन्मे किं 
मदत्वगुणेन तदुपादेयं, किं वा माद-वरिद्धव-गणेन पूरवै-मुपादेयमिति 
1 व ~~~ -~--~- -~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ वि (40 ॥ि ५. व 

# वेश्चममेवाति प्रबलं सिद्धिविनायक. ति मु° पुस्तङ्गे, व चनमेवाति 
प्रवल गरुद्धाविनायक्)-- द्रति वि° पुस्तके पाठः| 
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श्य, पूवेमिति ब्रुमः । परस्य भाग-विद्धल-दोषोपेतलात् । पूवेष्य च 

तदभावलात् । एतदेवाभिप्रेत्य छन्दपुराणे पय्यते,- 

““ज्येटे* च वर-साविचौ तथाऽनङ्ग-अयोद भो । 

विनायक-चतार्थो च कन्तवया संमुखो तिथिः"-- इति । 

विनायक-व्रतवन्नाग-प्रतेऽपि चतुर्था मध्याङृ-वयापिनौ प्राद्या । 

माग-व्रतञ्च कूमेपुराणे दितम्, 

“तियो युगाहयायाञ्च समुयोग्य यथाविधि । 
शङ्खुपालादि-नागानां शेषस्य च महात्मनः ॥ 

पूजा काया पुष्प-गन्ध-कौराप्यायन-पूतकम् । 

विषाणि तस्य नश्यन्ति न च तान् घ्नन्ति पक्नगाः"- एति, 

(षी । मध्याङृ-यापिवश्च द वलेनाक्रम्1,- 

“युग.कध्यन्दिने यज तचोपोथ फणोशवराम् । 

सौरेणाप्यायय पञ्चम्यां पूजयत् प्रयतोनरः ॥ 

विषाणि तस्य नश्यन्ति न तान् हिमन्ति पन्नगाः"--इति। 

थुगं चतुर्थो । विनायकषतर्थो-नागचतुयारियान् विग्रषः ;-- 

एकभक्त न्यायेन मध्यङ्क-व्यापः षोढा भद सति, यदा परेदयुरेव 

मध्याद्ध-ष्यािस्तदा विनायक-चतुर्थां परा । एतरपु तु पञ्चम् भदषु 

जया-योगस्य प्रशस्तवात् परवथुरेव मा भवति । यदा त पूरे 

मध्याहृ-यापिनौ, तदा नाग-चतुर्थो पूव । दतरेषु त् प्म मदु 
पञ्चमो-योगस्य प्रणस्तवात् उन्तरा भवति । तप्रागस्यञ्च,- 

------~~ ~ ---~~ -~---~~-- - = -=---~-~-~ -*~ ~~~ ^~ ~~. <~ ज् + =-= = 

* व्ये, इति मु° पस्तकं पाठः| 

† परागान्तरे पि,-एति क° वि° पम्तकये।: पाठः । 

२॥ 
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“चतुर्थी पश्चमो-युक्रा नाग-परौति-विवद्धिमौ । 

रोता स्यः पूजितास्तस्यां ना्गस्तांसच पूजयत्" - 

हूति वचनादवसौयते। 
इति चतुर्थो-निएवयः। 

--------7*ःा--¬---- 

परथ पश्चमी निर्णोयते। 
युग्म-गरस्वेण पञ्चमो पूव-विद्भा ग्राह्या । नतु, 

“प्रायः प्रान्तउपोग्या दि तिथिद लेखभि,- एति 
भिवरदस्य-सौर पुराणयो लिश्यन्तभागस्यपवासाङ्गलाभिधानात् 

पञ्चम्युपवासः परेद्युः परभ्नोति। तन्न। दारौतेन पर-विङ्कावाः 

प्रतिषिद्धवात्, 

“चतुर्था -संयता काया पञ्चमो परया न ु। 

देषे कमणि पिश्ये च शक्तपक्ते तथाऽसिते"-इति। 

म देतावता प्रायः प्रांतद्ति वचनस्य निविंषयलं शङ्कनीयम् । 

निर्णीतासु निणेव्यमाणासु च तिथिषु यत्र यच पर विद्भ्।पवासः ग्राखा- 

न्तरेण प्राप्रस्तस्य सवख तदिषयतोपपन्तेः। न च तेनेव * शास्तेण तद्- 

पवास-सिद्धः छतमनेन वष्नेनेति शङ्कनीयम् । सामान्य-विशेष-ूपेण 

शास्व-दयस्यापि चरितायवात्। तस्य च सामान्य-शास्त-रूपस्य प्रान्तो- 

पवास-वचनस्य विरोधिनाधष्टो-युक्र-पञ्चमो-निषधकेन विशष-पास्त- 
रूपेण हारोत-वचनेन बाधायुज्यते । एतादृ शं बाधमभिलच्छैव “प्राय; 

परान्तउपोव्या”--दति प्रायः-शब्दः प्रयुक्तः । 

# तेनतेन; द्रति ि° परक पाठः। 
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प्रतिपन्यायेन "पोवहिकाः--रतिवषन-बलात् पञ्चम्यामपि दान- 

ब्रतयोः परदिनानुष्ठान-प्रा्री तद्वाटत्तये हारौत-वचने दवे कम्णि- 

दर्युच्यते । न च, दैवकर्मणि परवाश्रसय क्-काललात् कमे-काल-ास्त- 

प्राबन्यस्य च वणितवात् तद्वाधोन युक्दति शङनौयम्। विधेनिषे- 

धस्य वा प्रतिपदोक्रस्य प्रबलतरलात् । न श पूव-दिनपूवाहस्यात्यग्तम- 

कमे-कालल्वं , साकन्ध-वचनापादित-कमकालवस्य सद्वावात् । दषू- 
हमेव विषयमभिलद्य साकन्य-ववभस्य प्रटृ्ततात् । सखाभाविक- 

तियि-वयि-यक्ते विषये साकन्य-वचनस्य निरथकलात् । तसरादेव- 

कर्मणि पर-विद्धायाः पंचम्याः निषेधोन विरुध्यते । नन्बवमपि पिश्ये- 

तन्निषेधो †, निरथकः। पिश्स्य खतएव पर-विद्धायामप्राप्तषात्। 

मैवम्। दृषटान्ततयाऽपि तदुपन्यासापप्सेः। यथा पिश्ये कमणि 
उस्रर-विद्धा न याद्या, तथा ईैवेऽपोति विवष्ठया दैव-पिश्चयाः 

सरापन्यामः। ननु, व्याम-निगम-गतं युग्प-णास्तमुदा इत्य भवता 

पञ्चम्याः पूर्व-विद्धवमभिधो यते । श्रापस्तम्बादयम्तु तद्दिपययफ युग्मा- 

युदाजष्, 

“'प्रतिपत्सदितीया स्याद्िनोया प्रतिपद्युता । 

चतुरी सरितायाचमा ठतौया फन-प्रदा॥ 

पञ्चमो च प्रकन्तवया षटया युक्रा च मारद”-एति। 

श्रतएतरैतद म-शास्त-पय्या नाचनं पञ्चम्याः पर-विद्धवे प्रा्राति। 
न्त ग्र ष क 9 

“----~------------- ~ --------- --~---- 

# परव्वाद्ार नाव्यन्तक्रम्मक्रालषव,-- द्रति पाठान्तरम् । 

† पयि डति लिषघा.- दति विर प्तक, पि निषधा--एति मुर 

प्तक पाटः । 
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बाढम् । श्रतएवा शएक्र-शष्ण-शास्तेण व्यवसा प्रसक्ता, तां यवा 

निषदं हारौतेन %एकपक्ते तथाऽसितेः--इल्य॒क्षम्। न च सा व्यवसा 

बचनेन निषेद्ध मशका, किं दि वचनं न कुय्यान्नासि वदनस्याति- 

भारः" इति न्यायात् । त्माद्धारौत-वचनेन पश्चमौ पूवं-विद्धा 

ग्राह्या, खन्दपुराणऽपि,- 

“पञ्चमो च तथा काया चतुथ्या संयुता विभो"--दति । 

तथा, प्द्यमपुगाण-भविथत्युराणएयाः ूवोत्तर-विद्धा-विषयो विधि- 

निषधो सर्थ॑ते.- 

“पञ्चमो ठ चतुध्या ठ काग्या षट्वा न संयुता"रति। 

यत् तु ब्रदिवन्तःमिहितम्.-- 

“पञ्चमो ठ प्रकत्तय्ा षया य्॒रा तु नारद"--¶ति । 

तद्वचनं खन्दोपवास-विषयतया सद्धोचनौ यम् । वाक्य-शेषे तथा 

ऽभिधानात् । 

“स्कन्दोपवासे खोकयग्या पञ्चमो पर-संयुता"- दति दि वाकयथेषः 
म चासच्नात-विरोधिनेवाक्चोपक्रमस्य सञ्ात-विरोाधिना वाक्य 

षेण कथं सङ्ोचदति शङ्नोयम् । श्रसन्दिग्धोपक्रमस्य प्राषल्येऽपि 

सन्दिग्धोपक्रमस्य वाक्य-गरेषेण निरतव्यलात्। श्रत एव जैमिनिनाऽपि 

छजितम्,-“सन्दिग्धेषु * वाक्य-शेषात् (मो ° शश्र ४पा० २८८०)” 

दति। श्रत, खन्दोपवासे पञ्चमो पर-विद्धा, श्रन्च पूवै-विद्धति खितम्। 

दति पञ्चमोनिणंयः। 

श न~ = = ~~~ = ~ ~ -~~ ~ न ८-००-० ~ > == * ~ --- ~~~ न ~ -ाक् 

* सन्दिग्धे तु एादश्ं पकेषु पाठः| 



रितीयादि प्रकरणम् १य्द् 

रथ षष्ठी निर्णीयते, 
मा च युगा-गास्त-दयेन दिविधा प्रतिभाति । त्र, षण्मुन्यः- 

रत्येकं युगप शास्त्रम् । तेन षष्ट्या सप्तमो-विदध वं प्रतोयते । 

“पञ्चमो तु प्रकत्तया षष्ठया यक्ता तु नागद्"-- 

दूत्यपरं यग्म-शास्वम्। तेन षष्ठाः प्चभौ-विद्धलं प्रतोयते । 

तये; शाष्तयाः किं एएक्र-रष्ण-मदन व्यवस्था काया, कि वा दैव- 

पिश्च-भदेन, उत खन्दप्रतान्य-त्रत-भद्न ? ततर, न तारत्रथमः कन्पः, 

सुमन्त॒ना पत्त-दय-वयम्दं निरात्य देव-पिश्च-भेदन व्यवम्यापित- 

लात् । तथा च तदचनम्,- 

“ नाग-विद्धा न षष्ठौ स्यात् पक्यारभयारपि । 

रवे कर्णि तामक्यां पिच्य प्ण संयनाम्"--इति। 

नापि दिनोयः. दवे-पि्च-मदन व्यवम्यायाश्रयक्रवात् । तया हि। 

यदतत्छमन्तना देवं कमणि शएक्र-छृष्ण-प्त-दय-गतायाः पष्वानाग- 

विद्धवव प्रतिषिध्यते, तत्तथाऽम्त्। यन्तु नाग-विद्धायाःपिञ्य व्यवस्थापन, 

तच वक्तयम् ; किं पूव-विद्धवमेकादिष्ट-विषयं, किं वा पावण-विषयम् ? 

नोभयमणुपपद्यते । मध्या्धापरगङ्क-यानिभ्यामेव दयानिणंय सति पूव 

विद्धनायाभ्रकिञ्चिन्कगवात्। नचेवं मन्तयं, परेद्युः सत्यामपि मष्याङ्रा- 

पराश-व्याप्र तत्परित्यागाय प्रव-विद्धव-विधानम्,-एति। सुष्य- 

कमे-काल-व्याप्नः परित्यागायागात्। ्रन्यथा, "मषक भिया स्व-ग्टष्" 

दहति” --दटति न्यायश्रापतते । तर्षि, सुमन्तु-उचनस्य का गतिरिति 

चेत्। पच्यते । न खल्वेतदचनं पिश पूब-विद्ध विधातु प्रटत्तम्, 
-~---~ ~~ 
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> शकम्नएह,- प्रति मु° पन्त्रकं पाठः 
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किनर्िं, ३ तां निवारयितुं तक्टृत्तिः। तचाथेवादलेन पिये घाऽभ्य- 

नुज्ञायते । तत्रेयं वचन-क्ति, यदि नाम कथञ्चित् प्वै-विद्धा 

भवेत्; भवतु नाम सा पिच्च, तिधि-मूलस्य प्रायेण पिद्-तुषटि- 

हेतुवात् । देते तु सवथा पूवै-विद्धा न ग्रादेति। तस्मात् तीयः 

परतः परिशियते। स्कन्द-त्रते पूव-विद्धा, ब्रतान्तरेषु द्रत्तर-विद्धति । 

तच-खकन्द-षष्ठयाः पूव-विद्धवमाद वसिष्ठः. 

“कष्णाषटमो सन्द-षष्ठौ शिवराचि-चतुदं भौ । 

एताः पू-युताः काग्यसि्यन्ते पारणं भवेत्" दति। 
स्वन्द-षषठौ लिङ्गपुराणे दशिता.- 

 प्त्यव्दमपि पुजाश्च षष्टं काय्या गृहस्य घ । 
दोप्ताग्निः ष सुखो च स्यात्तसिन्नागामि-वत्छर"- दति। 

तया, तत्रैव रवि-षषौ दण्तिा,.- 

“षष्टयामुपेव्य विधिवतसप्तम्यामव॑म्चयेष् । 

स द्रव्यभागरक् चेव * सम्प्रा्नोती सितं फलम्'- एति । 
फलष्टो मन्दार-षषटोत्यादि-व्रतानि 1 भविष्योत्तरे प्रोक्तानि । 

सतर तच रव्यादि-त्रतेषु पर-विद्धा ग्राह्या । तदुक्र विष्णधमंत्तरे- 
“एकदण्यष्टमो ष्टौ पौणंमासौ चतुरह । 

श्रमावास्या ठतोया च ताउपोयथाः { पराबिताः"- दूति । 

यद्यत्र प्रत-विगेषोनेपात्तः, तथापि स्कन्द-व्रतस्य पूर्व-विद्धायां 

* सदु्भागेन्िविधेः, द्रति वि° पुरक पाठः। 
1 षया, दद्यधिकः पाठः मु° परकै । 

| उपोाचयोः स्युः, इति वि ° पुश्तक्ते पाठः। 



दितीयादिप्रकरशम्। १९१ 

विहितायां परिशेषादन्येषासुन्तर-विद्धा भवति । तेषामणविरोघात् 

पूवा-विद्धाऽस्तिति रेत् । म, प्रतिषेधात् । तथा च निगमः,- 

“नाग-विद्धातुया षष्टो रद्र-विद्धादिवाकरः। 

काम-बिद्धाभवेदिष्णनं यराद्मासते तु वासराः"-ति। 

मागः पश्चमो । रद्र; षष्टो । दिवाकरः सम्रमो । कामस्तयादधो । 

विष्णदादशौ । शिवरस्य-सौरपुराणयाः,-- 

“नाग-विद्धा तु या षष्ठौ शिव-विद्धा तु सम्नमो। 

दशम्येकादणशेो विद्धा नापा तु कयञ्चन"--हति । 

तथा, पूवेविद्धा-परतिषेधः, उत्तरविद्ध-विधिष्वयभयं सदेव खन्द 

पुराणे पयते,- 

“नाग-विद्धा तु कन्तवया ष्टो च न कदाचन *। 

सप्रमौ-संय॒ता काग्या षष्ठो घमा्थ-दिन्तर्कः"- दृति । 

्रहमवेवत्तऽपि,- 

“न हि षौ नाग-विद्धा कत्तया तु कदाचन । 

नाग-विद्धा तु या षष्ठौ एता पुण््-चया भवेत् ॥ 

सप्तम्या मर् कन्तव्ा महापुण्-फल-प्रदा"- एति । 

पुष्स्य च्यायस्यां, सा पुण्ध-या। यदि कंदाचित्तियि-चय- 

वग्राद्तर-विद्धा षष्ठौ न लभ्यते, तदा खवन्दप्रतव्दन्यान्यपि वनानि 

नाग-विद्धायां कत्त व्यानि ) तदाद वमि्ट.- 

“एकादभौ ढतौया च षष्ठौ चेव बयादणै । 

* नषष्टोतु कदाचनः दनि विर पुस्तके पाठः। 
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पूव-विद्धा तु कन्तवया यदि न खात्परेऽहनि"--दति । 

नाग-वेध्च षम॒हन्तात्मकः। तथा च कान्दे- 

“नागोदादश्र-नाडौभिदिक् पञ्चदग्रभिसथा । 

शतेटादश्-नाडोभिदूषयत्यत्तरान्तियिम्"- दति । 

दति षष्टठोनिणयः। 
[1 

चथ सप्तमी निर्णीयते। 

सन्ति* हि सक्म्यां नानादवताकानि बहनि वतानि। तच, भविष्धो- 

स्र-परोक्म् उमा-मदेश्चर-देवताकं सुक्राभरणए-सप्रमौ-वुनम् । तथा, 

भव्रि्यतूपुराणे छग्य-देवताकं विजय-सपतमौ-वुतमुक्रम् । खगे देवता- 

कमारोग्य-सप्तमौ -वुतं वरादपुराणेऽभिदहितम् । विष्ण-दवताक माङ्गल- 

वुतं गार्ड्-पुगाणेऽभिरितम् । एवमन्यान्यथृदादरणोयानि । 

तत्र, काशित्तिययादेवता-भदन व्यवतिष्ठमानालच्छन्ते। तद्यथा । 

खन्दषष्टो पूव-विद्धा, मन्द्रादि-षष्टो पर-विद्धा । काश्चितत्यामकस्यां 

देवतायां वुत-मेदेन व्यवतिष्ठन्ते । तद्यथा । † गौरौ-वुतव्वेव ; रा- 
दतौया पूव-विद्धा, लवणदतोया पर-विद्धा । काचिद् क-देवताके 

एकस्मिन् वुते कमे-काल-याक्नि-भदेन यवतिष्ठन्ते। तद्यथा । विनायक- 

वते पूर्वेद्युः परेवा चतुर्थँ मध्यद्-वयापिनो गद्यते । काञिच्छका- 

कष्ण-भेदन व्यवतिष्ठन्ते । तद्यथा। शूक्र-प्रतिपत्पूव-विद्धा, रछृष्ण- 

प्रतिपदुत्तर-विद्धति । 
। ५ 

* इष्, - इति मु° पम्तकं पाठः| 

1 तच्र,-ड्धिकः पाठः सु ° पुस्तकं । 
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तच, कम न्यायेन सप्तमो व्यवस्वापमोयेति वोकषा्धां ग केनापोति 

प्रतिजानोमरे। शप्तम्याः * पूव-विद्धा-मिन्दक्यान्तर-विङ्का-विधा- 

अकद्छ च॒ वचनश्य कदय चिददथेमात् । तदिपवयंयण पव-विड़ा- 

विधायकष्या्नर-विद्-मिषेधकस्य खवंब्रोपलम्भात् । स्वासु देवतासु 

स्वषु वुतेषु शक्-छष्ण-पर्योरभयोरपि सप्तमो पूवै-विद्धेव याह्या, 

सममादि-भास्ते ' वण्लन्याः-द्रत्यभिधानात्। कन्दषुराणे- 

“कथ्या सप्तमो त्र षष्ठो दव ख इवेदा 1 । 

षष्टो च सप्तमो यज तच षलिहितोरविः"--एति । 

भविग्यत्पुराणए-ब्रह्मपुराणएयोः,- 

“वष्टो च सप्तमो तात, भन्येन्यन्तु षमाभिता ¡ । 

पूव-विद्धा दिजश्रष्ठ, कन्तव्या सप्रमो तिथिः"-इति। 

पेठोनपिः,- 

“पश्चमो सप्रमो चेव दशमो च चयोदभो । 

प्रतिपन्नवमौ सेव कन्त व्या सश्ुखो तिथिः"-एति। 

उन्लर-विद्धा-परतिषेधः खन्दपुराणे दथितः,-- , 

““ष्टयेकादश्ममावास्या पूवे-विद्ा तथाऽषटमो । 

प्रमो पर-षिद्धा च मेापोग्यं तियि-प्चकम्"--षएति। 

म च॒ व्रत-विग्रषणाणुत्तर-विद्धायामाग्ना कक्तवया । तदु ब्रह 

वते । 

* साम्यां; - एति वि° पस्तकं प्राठः। 
+ घ्या टता स्मो च कञ्चा तात सब्बदा,- इति वि परकषक पाठः। 
† समािते,- दति मु पुषूके पाठः| 
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“सप्तमौ नाषटमी-यक्ता न सप्तस्या युताऽष्टमो । 

सवषु व्रत-कल्यषु श्रष्टमो परतः एएभा"- इति । 

धदा पूेदयुरस्तमयपय्यन्ता षष्टो परे्ुसिथिक्षयेणस्तमयादवाग- 
टमो निमुहन्ता, तदा पव-विद्धायाश्रलाभादुन्तर-विद्धायाश्च प्रति- 

विद्वात् कुचानुष्टानमिति चेत् । निषेधमुक्ठद्नाणुत्तर-विद्धायामिति 

ममः । य््स्सिन्नयं वचनं नोपलभ्यते, तयापि शेषि-लप-न्यायला- 
दुत्तरविद्धा गौण-कालवेन सौकन्तया । श्रस्ि चाच दृष्टान्तः। 

खन्द-ग्यतिरिक्र-त्रतेषु पूवे-विद्धायाः ष्यानिषेधमु्लडू, “यदि म 

स्यात्परेऽहनि”--दति वाक्येन पूवे-विद्धा रदौता । तथा, रभा-यति- 

रिक्र-गौरौ-्तेषु दितौया-युता सोक्ता । तेनैव न्यायेनाचाणष्टमो- 
विद्धायाः खोकारोऽस्तु। 

दूति स्तमोनिणयः। 
~न ह नः । ----~-----~ 

छरथाष्टमी निर्णोयते । 

इिविधोदि तत्र निरयः । ब्रत-सामान्य-निणयोव्रत-विशेष-विषय- 

सेति । व्रत-सामान्ये तु शक्र-रृष्ण-पक्त-भदाद्ुवतिष्ठते । तच, रएक्रा- 

मो परा ग्राह्या । 'षण्सुन्यावेसुरन्धुयोः--रति युग्म्ास्वात्। यद्य 

प्यतश्ास्तं॒पक्त-दय-षाधारणएमिति चतुर्था-प्रस्तावे प्रतिष्ठितम्, 

तथापि श्स्तान्तर-वलात् शक्र-पक्ते पय्यवस्यति । तथा च निगमः, 

“ूक्तपक्तेऽ्टमो चेव श क्षपत्ते चतुद् भो । 

ूै-विद्धा न कर्ल्ा कनतव्या पर-संयुता ॥ 
उपवसादि-कार्येषु एष धमे; खमातनः*- इ।त । 



हितीयादिप्रकरशम्। १९६ 

ब्रह्वेवत्त-- 
“सप्नमो नाष्टमो-युक्रा म सपम्या यताऽ मौ । 

सवेषु प्रतकस्पेषु श्रमो परतः भा" टति । 

पश्मपुराणे- 

“नाष्टमौ सक्रमौ-युकरा सप्तमौ नाष्टमौ-युता । 

नवम्या षष काय्या खादष्टमौ माजर संश्यः"--दति। 

खन्द पुराण;पि.-- । 

“श्रमो नवमो-मिश्रा कन्ेव्या श्रतिमिच्छता। 

सप्रम्या चाष्टमो चेव म ककषव्या शिखिष्वन "दति । 

तान्येतानि ब्रहमैवतादि-वश्षनानि यद्यपि पक्त-दय-साधार येन पूवे 

विद्धा-निषेधमुत्तर-विद्धा-विधिञ्च कुवन्ति, तथाणुदाइत-निगमानु- 

सारेण शुक्र-पक्त-विषयतया योजनोयामि । तया च शक्तपक्ताभिप्रा- 

येणैव पूव-विद्धं प्रतिषेधति जावालिः, 

“नाग-विद्धातु या ष्ठो भानु-विद्धामहश्वः। 

चतुद शौ काम-विद्धा तिख्सामणिनुः रताः" एति। 

खन्द पुराणेऽपि, 

“नाग-द्द्धात् या षष्ठो सप्तम्या हु यदाऽएटमौ। 

भ्रत-विद्धाऽयमावास्या न प्राद्र मुमि-पुङ्व"--एति। 

तथा च शक्रप्तमवाभिप्रत्योसर-विड्ा विधौयते विष्णधमान्तरे,- 

“एकाद ग्रमो षष्ठौ दितौया च चतुदश । 

श्रमावास्या एतौया च ताउणययाः पराणिताः"-एति। 

ब्रहूरगोता्यां साचाद्व शरुक्रपचे पर-विद्धा विहिता,- 
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“एकाद श्ष्टमो ष्ठो शएक्तपकते चतद शौ । 

पूज्याः परण संयुक्राः पराः पूरवंए संयुताः-इति । 

छृष्णपरे पूव-विद्धा-विधिरन्तर-विद्धा-प्रतिषेधश्च निगमे पयते,- 

“"छृष्णपरसेऽषटमो यच छष्णपक्ते चतुद भो । 

पू्-विद्धा तु कन्या पर-विद्धा न कदि चित् ॥ 

उपवासादि-कार्थ॑षु देष धमे: सनातनः" एति । 

नारदोये- । 

“'हृष्णाषटमो तथा रमना दतीया वरपेदक । 

ठृदत्तपा तथा ब्रह्मन्, कन्तया सश्मुषौ तिथिः" दति । 

श्रचरा्टम्याः शक्र-ङष्ण-व्यवग्था सामान्येन सव-त्रत-विषया, व्रत- 

विगेषस्यानुपादानान् । व्रतानि चादाद्धियन्ते। तत्र॒ वामनपुराणे, 

नभो मासे ष्णम कालाष्टमो व्रतं पठितम्, विष्णधमोत्तर कष्णपक्ष 
सन्तानाष्टमौत्रतम्-- दति । एतदुभयं यथोक्ररौत्या पू-विद्धू'याम- 

नुष्टेयम्। देवौपुराणे श्रावणमासे शएक्राएटम्यां दवोत्रतम्, गासइ पुगाणे 

एक्वा्टम्यां नुसिंदत्रतम्। एतदुभयमुत्तर-विद्धायामु्टवम् । एव- 
मन्यान्यणुदाइरणोयानि । 

बरत-विश्चेषारष्टमो-निणयाद्विविघः ; त्रत-विग्रेषमाचोपजोवनेन 

प्रटत्तएकः, नचश्रादि-यागं प्रत-विशषश्चोपजोव्य प्रटृत्तोऽपरः । तच, 

दूवोष्टमो-षं्नितः कसि दत -विरेषोभवियतपुराणे प्ते,-- 

“ब्रह्मम्, भाद्रपदे मासि शृक्का्ट्यामुपोषितः। 

मेश पूजये्स्ठ टूवेया सहितं सुर"--दति। 



दिदीयादिप्रक्ररकम्। १९७ 

असिम् ब्रत-विपरेषे एक्ञ-पक-वतिलनेक्षर-विद्धा्यां प्रात्नायाम- 

पवादमाद नादरः, 

“धन्या रृष्णाष्टमौ दूते श्ाविचो वरपेदको । 

 शशङ्गचयोदधो रशना कल्ला षद्ल तिधि--इति। 

पष्मपुराणे- 

“श्रावको दुगेलवमो तथा दूवोष्टमौ चा । 
पूर्व -विद्धव क्लव्या शिवराजिवलेदिनम्”--एति । 

तया, शिवशक्रिमरात्षव-मामकः क्िडत-विशेषः। तद्य पूव-न्या- 

येन द्र-छष्ण-पक-यवग्वा्यां प्राप्नार्यां तदपवादः पद्मपुगणे पयते,- 

“श्रष्टमौ नवमो -विद्धा * मवन्या चमो चृता । 

शर्धंनारौगश्ररप्राया उमामादेश्ररो तिथिः ॥ 

चरष्टमो-गवमो -युग्मे महाता महात्सवः। 

चिव शक्यो; शिवे पक्योरभयारपि"--इति। 

मरानुरखारोयस्मिन्निति ब्ब्रोहिः । तत्यरन्तिथि-यग्मस सेस 

वा विशरेषणम्,-एति । चदा युग्मस्य विध्रषण, तुदा तादृशं वग्मसु- 

पलभ्य दव्यगरडणा (दयादाविव्र मनस्यु्छादं प्राय दवतोत्छवः कम्त- 

वयः रृयक्ं भवति । यदातु सेब-विेषणं, तदा काथौ-ग्रोगि- 

यरो घद्िन् रेते मग्युलारोजायते तचोखवः क्त्यइं 

भवति । 
~~~ -~-------------~---~~ ------~ =-~----~ ~ -न~-न---न-न--म-~-~ ~~~ ~ ---~- 

» इत्यमेव सतव पाठः। मम 'यष्म्या नवमौ विडा,- एति पाठः 

प्रतिभा । रघनन्दनन तु तिचितक््, "अम्य नवौ युक्ता नवम्या चामी 

तथाः- हति पठितम् । 
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` नच्वादि-योगि-वृत-विगरेषोपजोवौ निणयघदाष्धियते । खन्द्- 
पुराणे वत-विगरेषः पयते,- 

“मासि भाद्रपदे शक्रं पचे श्यष्ट-संयुते । 
यस्मिन् कस्मिन् दिने कुयात् च्येष्टायाः परिपूजनम्"--इति। 

तख च्यष्टावुतस्य मच्तच-योग-वशरनाष्टमो ग्रदोतवया, 

“नाष्टमो सप्तमो-विद्धा सप्रमो चटमो-युता । 

नवम्या सद काय्या स्यादष्टमो नाज संशयः ॥ 

मासि भाद्रपदे शक्रपत्ते ज्यष्पतसंयुता । 
रावि्यस्मिन् दिने कुयात् ज्येष्ठायाः परिपूजनम्“ दति । 

श्रयमथैः । श्रषट्यां मचचयोगाभावे शएक्त-पत्त-वत्तिलात् परेवाष्टमो 

गराह्मा। यदा तु पूदिने राचौ नचच-योगोऽस्ति, तदा पूै-विद्धा 

याद्या। साऽयं शएक्र-पक्त-प्रयुक्रस्य सामान्य-शास्तस्य नच्त्र-प्युकर- 

विगेष-शास्तेणापवादहति । योऽयं पूत्दिने राचौ नचच-योगः, साऽपि 

क्रचिदपोद्यते। तथा च खन्दपुराणे-- 

“यस्सिन् दिने भवेत् जयेष्ठा मध्याङ्कादूष्वमणणः । 
तद्सिन् हविषं पूजा च न्यूना चेत् पूववासरे"-दृति । 

श्रत्र, केवल-तिथितोनच््र-योगस्य प्रश्स्तत्वात् केवल-तिथि-प्रयुकं 

निणयमपोद्च यथा नचत-प्रयक्रोनिणयश्रादूतः, तथा नक्तच-युक्ष- 

तिथौ वार-विशेष-योगस्य ततोऽपि प्रशस्तलात्तेन निएयः कर्य: । 

एतरेवाभिपरत्य कन्द पुराणे प्ते, 

"“"नभोऽषटम्यां यदा वारोभानेोज्य्टरंमेवच । 

मौलच्येष्ठेति सा प्रोक्ता दुलभ बडकालिकौ"--दति । 



डितीयादिपषषरणम् । १९९ - 

तरेवं विधा निषंयः समयः; नरिंह्रत-समानाष्टमीतरतारौ 

शक-शष्ण-मेदेन नियः, दूवीषटमयां ब्रत-विश्ेषेण निण्यः, नोलब्ये- 

षाषटम्यां योग-विग्रषण निणएयः,--दति । 

तरेतन्निणय-बयं दृष्टान्तोरूत्य जन्प्राष्टमो विचाय्यते। सा किं 

पक्त-मेदेन नित्या, उत त्रत-विषेण, श्राराखिद्योग-विगशरषेण ? 

ति, श्रत्रैवेदमपरधिन्यते। किं जन्प्ाष्टमो-प्रतमेव जयन्तो-वुत्, 

उत तयोर्भ॑दः } इति । तथा श्रन्यद्पि चिन्तमौयम्, किं तिध्यन्र्- 

वद्चारर्वेधः, उत मध्यराव्वेधः ? दति । प्रथमं वुन-खरूपे निशिते 

पञ्चादस्िन् वुते किदृ भो तिथिरित्याकाक्गोदेति । तियो च पूव-विद्- 

लेम पर-विद्धवेन वा निधितायां पञ्चत् कीदृ ोमेधदत्याकाङ्खा । 

तस्माद दौ वुतं निद्यौयते। 
तच, जग्मा्टमो-अयन्तो-्रन्दार््यां ध्यवद्ियमाएं वुतमेकमवेति 

तावक्माप्नम् । कुतः ? शूपभदाभावात् । यथा यागस्य द्रव्य-द्वते 

ङूपम्, यथा चोपामनस्य गुण-विगरषेयक्रा द् वता, यथा च तवविद्या 

यां वे्यन्तलवं रूपम्; तथा वुते नियम-विशषः स्व ूपम्। नियमश्चा- 

जओोपवापघ-जगरण-रृष्णपू जा-चनराष्यदानमित्यादिन कणः । स चाभयच् 

म भिद्यते, 

श्रथोच्येत,--रूपाभदऽपि निल्यव-काम्यवाभ्यां ज्योतिष्टो मयो रिव * 

भे दोभविग्यति। नित्या जन्माष्टमी, श्रकरण प्रत्यवाय-स्मरणात् । 

तया च सयते, . 

° नि्यक्ताम्ययेार्बि,- दरति म्° पुल्तकै पाठः| 



३००. कषालमाधवे 

नपटप्र-मासं खगं काकं श्येनश्च मुमि-शम। 

मासं वा दिपदां सुक्र * रष्णजन्ाष्टमो-दिमे ॥ 

जन्दराटमो-दिने प्राप्रे येन भुकं दिजोत्तम । 

शरेलोक्य-षम्भवं पापं तन सुक्र दिजन्तम"-- शति । 

भवि्त्पुराणे-- 

“श्रावे बले पत्ते रृष्णजन्मा्टमो-वतम् । 

न करोति नरोयस्तु भेवति क्रररा्सः ॥ 

कष्ण जन्मो यक्ता याऽन्य-वुत मुपासते । 

नाप्नोति सुरे कि्िदिष्टापूलेमथापिवा ॥ ̀ 

वधं वर्षे तु या नारौ शष्एजन्मा्टमौ-त्रतम् ! 

न करोति महाप्राज्ञ, यालो भवति कामने--इूति । 

खन्दपुराणेऽपि,- 

“ये न कुरवम्ति जानन्तः एष्णजकाष्टमो-प्रतम् । 

ते भवन्ति मराः प्राज्ञ, व्यालावयाघ्राश्च कानमे॥ 

ररटन्तोष प्रगाणामि श्ये भ्वयोमरामुन । 

शतोतामागतन्तेन कुणलमेकेाक्तर् शतम् ॥ 

पातितं नरके चारे मुश्जता छष्ण-वासरे"-इति । 

लयम्तो च काम्या, फल-विगरेष-खरणात् । विष्णधमोन्लरे .हि 

जयन्तो प्रत्य प्यते,- 

“यदास्य यश्च कौमारे यौवने वाद्धंकं तथा । 
- -------- -~---“~~-न- =-= ककमा ननयक 

° दिपदा भक्तः-ष्ति मु पुके प्राठ.। 
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बङ-जनम-कतं पापं हन्ति पोपाषिता तिथिः-श्ति। 

बह्धिपुगणऽपि- 
`सप्र-जन्र-रृत पप राजन्, यत् विधं नृणाम् । 

तत् नागश्यति* गाविन्दस्िथो तस्यां समर्तः ॥ 

उपवाषद्च तचाक्रामरहापातक-ना एनः । 

जयग्याञ्चगतो पाल, विधिना नाच संग्यः- दति) 

पदमपुराणेऽपि,- + 

“परत-यानि-गतामान्त प्रतलं नाशिते नरैः । 
यैः छता श्रावणे मारे श्रष्टमो रारिणो-युता ॥ 

किं पुनबध-वारण सेमनापि वि्रषतः"-- दति । 

खन्द पुराणऽपि,- 

“मराजयाथं कुरुतां जयन्तीं सुक्रयेऽनघ । 

घधममथग्र कामश्च मेचश्च मुनिपुष्व॥ 

ददाति वाज्कितानथा्नानायेन। तिद्वनम्"--टति। 

भविययोत्तरे जयन्तौकन्प,-- 

“प्रतिवपें विधानेन मड्धक्राधमनन्दन । 

नरावा यदिवा नारौ ययोक्रफलमाभ्रुयात् ॥ 

पुतरबन्तानमारोग्यं सोभाग्यमतुम्ं भवेत् । 

दृह धम-रतिभ्रत्वा स्ते वेक् पः मा्रयात्"- ट्ति। 

एवं अगूमष्टम्याश्रकरणं प्रत्यवया्छयन्याः फन वग्रषासा भयाः 

_...~_-------~ ~~ ~ ~~~ -*~ ~~ जा ण यि ० कक ० ० क- व गाय 

* चालयति, इति मु° पुव पाठः| 
२७ 
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करमेण नित्यलं काम्यलश्चाभ्यधेतयमिति । मेवम् । गृणफलाधिकार- 
लाभ्युपगमेऽपि लयन्धाः फलविशरषोपपन्तेः। गोदाहन-दध्यादि तज 

दृष्टान्तः । “चमसेनापः प्रणयद्गोदोदनेन पर्कामस्य"--दति नित्य- 

यादंगेपूणमासयोारपां प्रणयनं विधाय तदेवा्ित्य पणफलाय गोदा- 

इनमाश्रं विरहितम् । ““दप्रद्धियकामस्य" दत्यच च प्रवे-प्रकते नित्ा- 

प्रिराजे फलाय दपि विधौयते। एवं अन्पाष्टमोमाभ्रित्य फल-विशेषाय 

जयम्तोनामकोरोदहिणो-यागोविधौ यताम् 

म च्, ररिणो-ल्तणस्य काल-विशेषस्यानुपादेयत्वाद विधेयल्ं शङ्ध- 

नौयम्। काल-विशेषस्य खण्टपेण पुरुपेरतुत्पाद्यवेऽप्यनुष्टानां गलं शरा- 

स्तेणावगत्यानुष्ठानाय तमती कायाः कन्तुः शक्यलात् । श्न्यथा, “वसन्ते 

वसन्ते ज्योतिषा यजेत” इत्यादिकः सऽपि काल-विधिलेषयेत । 

राहिणोयागस्य च जयन्तौ-नामकलं जयन्तौ -लक्तण-प्रतिपादकेः ख- 

तिवाकौरष्यवसेयम् । तानि च वाक्यान्युदाहरामः। तरिष्णधभीनत्तरे,- 
“रोहिणो च यद्ा ष्ण पक्तेषटस्यां टदिजोत्तम। 

जयन्तो माम सा प्राक्रा खव-पाप-हरा तिथिः" षति। 

सनत्कमारसहितायाम्,-- 

“श्ररणब्वावहितेाराजनम् कथमा मयाऽनघ। 

श्रावणस्य च मासस्य कृष्णाष्टम्यां नराधिप ॥ 

शोरिणो यदि शग्येत जयन्तो नाम सा तियिः"- इति । 

खान्द,- 
“प्राजापत्ये संयुक्रा श्रष्टमो त॒ यदा भवेत् । 

आवण वले षा तु षव-पाप॑-प्रणाभिनो॥ 
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भयं पुष कुरते अयन्तौमिति तां विदुः" शति । 

विष्णुर, 

“श्रष्टमौ हृष्णपचस्य रो हिणो-क्ष-संयुता । 

भवे पदे मासि जयन्तो नाम सा सूता" इति । 

पौणमास्यन्तेषु मामेषु खोरतेषु श्रावं पूणिमा्यां श्रावएमासच्य 

हमापतलादुपरितनीं प्रतिपदमारभ्य भाद्रपदमासदृत्यमिपत्य पौषपद 

टयक । विष्फधमोत्तरे,-- =" 

^प्राजापत्य्त-संयुक्रा ष्णा नभसि चाष्टमो । 

सापवासेररेः प्रजां तच कला न सोदति"--दति । 

वचिष्ठमहितायाम्,- 

“श्रावणो वा नभस्ये वा रोहिणो-सरहिताऽषटमो। 

यद् छृष्णा नरेला मा जयन्तौति कौत्तिता ॥ 

श्रावणे न भवेद्योगोनभस्यं तु भवेत् भुवम् । 

तयारभावे यागस्य तस्मिन् वषं न मम्भवः"--एति । 

श्र, श्रावणे.--इति मुख्यः कल्प; । नमस्य, ̂ दत्यनुकन्पः। यदि 

वा ्रावरे यदि वा नभस्ये, सवथाऽपि रेरिणो-रुष्णाटमो-यागो- 

लयन्तोत्यतदविवादम् । पुराणान्तरे,- 

““सरादिणो च यदा ष्ण परतशटम्यां दिजोत्तम । 

जयन्तौ नाम मा प्रोक्ता सव-पाप-ष्ग तिथिः" इति। 

तदवभेतनैः सति-वाक्येजयन्याः रष्णाएमौ-रेाहिणो-याग सलशूपे 

पति पूादाइत-फल-कामिनस्लादृ भ्ोय(गा गोदोदन-द्ादविदुणतमष 
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विौयते। काम्ये तु ज्योतिष्टोमे गृण-विश्षोन काऽपि फलाय विहितः। 

चरतः काम्यज्योतिष्टो मपैषम्याद् गोदोदन-दध्यादि-माम्राशच पूवादात- 

फल-वाक्यानि प्रकते नित्ये जग्म्ाटमो-त्रते गुणए-फल-प्रतिपादकवनेप- 

पद्यन्ते । तथा सति यथा दशपूणेमासाग्यामन्यः कञ्चित् पण्ट-फल- 

कागोदोदन-संन्नकायागोनासि किन्तु गुशषएव कंबलं गोदोदमम् , 

तथा म जन््ाए्टमो-ब्रतादन्यब्नयन्तो-त्रतं किन्तु प्रकतएव ब्रते फलाय 

गृण-विधिरित्यवं परप्े ् रूमः.-- 

ब्रतदयमिदं भवितुमरेति। क्तः ? नाम-भेदात्, निमित्त-भेदात्, 

रूप-मेदात्, एएद्धमिश्र-मदात्, निदे-मेदाच्च । तथाहि । पवौ- 

दातेषु श्रकरणे प्रत्यवराय-प्रतिपादक-स्मतिवाक्येषु जअन्मा्टमो-त्रत- 

मिष्येव नाम व्यवहृतम् तया पू्रादादतेषु जयन्तो-त्रतमिति 

नाम व्यवहा: । नाम-मेदात्च कम-भेदोज्योतिरधिकरणे ( मौ° २ेश्र° 

२पा० प्त) व्यवस्थितः । श्रस्य चाधिकरणस्य स्गाकावेतौ श्लोको 

भवत,- 

“श्रधेषज्यो तिरित्यत्र गृणोवा कमं वा एयक् । 

गुणः मदसदानात्मा ज्यतिष्टोमे दयन् दिते । 

श्रयेति प्रकते च्छिन्न एतच्छन्दोऽग्र-ग वदन् ॥ 

मश्चयेवान्य-कमवमुत्पत्ति-गत-सश्नया”-- दति । 

श्रयम्यः। “श्रधेष श्यातिरथेष विश्चज्योपिर्थैष सवेज्योतिरेतेन 

मर र-दक्तिणेन यजेत” दृति श्रतम् । तत्र संशयः ; कि प्रतएव 

श्योतिष्टोमे सष्टख-दकिणाऽऽस्योगण-विधिः, उत यागान्तर-विधिः,- 

एति । एष श्योतिरेतेनेत्याभ्यामेतच्छब्दाभ्यां मरतं व्योतिष्टोममनख 
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तज्र गृश-विधिरिति पूवः पक्षः । श्रथान्तर-धोतकेगाथशरष्दे प्रहतस्य 

ज्योतिष्टोमस्य विच्छेदः क्रियते । एतच्छब्दख प्रत्यासन्नं घ्रुते । प्रत्या- 

सन्ति दिविधा; श्रतौता श्रागामिनो चेति । तचातोतायाः प्रधासक्ते 

विच्छेदे सति श्रागामि-परत्यामत्ति-परलनेतच्छम्दो उपपन्नो । तयाणेक- 

कमलं माश्वत्कम-भदे तु किं प्रमाणमिति चेत् । श्रपूव-मंक्गति वदामः । 

एषव्योतिरित्यश्मिुत्पत्ति-वाक्य पूवं-रृत-कमे-विषयाया ज्यातिष्टोम- 

संज्नायाश्रन्या ज्योतिरिव्यवा स्ना शरूयते । तच, यथा पूवाधिकरणे 

“सप्तदश प्राजापत्यान् पप्रूनालभत"-- दत्य ात्पत्ति-वाक्य-गतया स- 

य या कमभर्निष्ूपितः, तथाऽ वणुत्पत्ति-वाक्य- गतया नृतन-मं्नया 

कम-भदेभ्युपगन्त्यदृति । 

एवश्च सति प्रकतेऽणनन न्यायनोत्पत्ति-वाक्य-गताभ्यां अन्माषटमौ- 

व्रत-अयन्तोव्रल-सं्नभ्यां व्रत-भदाऽ्युपगन्तव्यः । तथा, निमित्त-भेदा- 

दपि त्रत-भदः। अन््राटमो-त्रते तिथिरेव निर्मिन्तम्, नयन्तो-व्रते 

त रोदिणणै-यागः। ननु, जन्माटमोत्यसिन्नपि ववदारे यागएव 

विचित्यः, नच्तच-य॒क्रायामेव तियौ द्वको-नन्दनम्यात्यत्तः। 

मेवम् । त्न्यष्टम्याएव प्रधान-प्रयाजकलात् ! र हिषणै-तद्यागयेा- 

विद्यमानयारपि बुधवारादिवद्पनचणलात् । श्रतएव श्रास्तपु जगमरा- 

एमोतयेव ममाख्यायत। श्रन्यया, जन्मराहिणो,--दति वा, जन्मयाग+-- 

हूति वा, ममास्यायत । तद्द्वावमा चण प्रयाजञकत बुधवार ऽपि प्रयाजकः 

यात् । श्रस्लिति चेत् } न । श्रिप्रमङ्गात् । तश्नन््रकाज्े दारपरा- 

वसानस्य संवत्सर-विशषस्य च सद्वावेन तयारपि प्रयाजकलवं कन वा्यत। 

तस्मा्लकाषटम्याएव प्राधान्यम् । तप्राधान्य ष, श्रुति-लिङ्गारिपु 
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षटसु समाख्यारूपं षष्ठं प्रमाणमुपन्यसतं वेदितव्यम्। तथा, प्र्य- 

कादिषु सम्मरैतिद्यान्त्ष्टसु प्रमाणेववेतिद्धूपमागमङ्पं वा प्रमाण- 
सुक्र भवति । 

ननु, निरयकेऽयं वाग्बाद-लक्षणः केालादलः ; यद्येकं व्रतं यदि 

वा व्रत-दयमुभययाऽप्यनुष्टाने कानामातिश्यः स्यात् । उच्यते, श्रर्येव 
महान तिश्यः। यस्िन् संवत्सर ्रावण-बहलाष्टमों परित्यज्यान्यसिन 

वम्यादो रेदि भवति, तस्त संवत्सरे जयन्तो खरूपेरीव नासि । 
श्रताजयन्नो-व्रतस्य तच सुप्लात्तस्येव जन्मो -त्रतते तदपि न प्राप्नु 

यात् । भद्-पक्ते वमत्यामपि जयन्त्यां जन््राष्टमो-त्रतं तच प्रवर्तते. 

दत्ययमनुष्टानेऽतिशयः । भववेवं, तयापि नेपन्यस्तानिमिन्त-भेदो-त्रत- 

भेदमावहति । कम-भेद-हेतुषु शब्दान्तराग्यास-सद्या-गुण-प्र्रिया- 

(९) “रतिदितीया च्तमता च निकः वाक्यं पदान्येव तु संहतानि। सा 

पक्रिया या कथभिन्यपच्ता स्थानं क्रमो योगबलं समास्या" श्य॒क्त- 
सच्तगानि श्रुतिलिङ्ादीनि षट् प्रसणानि मीमांसादष्र॑नस्य ढती- 

याध्याये दशितानि। 

(र) यक्वाभिधीयमानेऽ्थं येऽन्योऽयः प्रसन्यते सेाऽचापत्तिः। यथा, 

मेधेष्वसत्ु ठष्धिनं भवतीययक्ते सत्स भवतीति प्रसन्धते। खनप- 
लस्िर्भावग्राहकं प्रमागम्। यथा, भूत्ते घटान् पकन्ध्या तद्- 

भायो एष्यते । सम्म प्रख।(विनाभाविनेऽ्स्य सन्तार्गादन्धस्य 
सत्ताग्रृणम्। यथा, सम्भवति सष्टखे शतमि्यादि। खनिर्टिट्- 

प्रवक्तुं प्रवादपारग्यय्यभिति हिचुं डाश्येतिद्मुच्यते । यथा, 

द वटे यच्च प्रतिवसतीति । प्रसिद्धमन्यत् । चागमः शब्द इद्यन- 

चान्तरम् । ॥ 



दितीयाटि प्रकरणम् । २०७ 

भामघेयेषु षटसु प्रमाणेषु) निमिन्तस्यामन्तभोवादिति चेत् । मेवम् । 

तथा हि*, पूर्वक्र-सं्ञाभेद-सम्पादितं त्रत-मेदं निमिन्त-भेरउपेदल- 

यति। तस्मादच निमित्त-भदाद्व्रतभदः। 

तथा, रूप-मेदादपि त्रत-भदाऽवगन्तव्यः। रूप-मेदस्य कम भेद- 

हेतुलमामिक्ताऽधिकरणे (मो ० २श्र° रपा ९श्र°) निर्णोतम् । तस्य 

शाधिकरणस्य संग्रारकारेतो स्राकौ भवतः,- 

“गुणः कमान्तरं वा स्यात् वीजिभ्योवाभिनन्छिति । 

गुणादेवान नुदयः समुय-विकन्पतः ॥ 

श्रामित्तात्पत्नि-ि्टवात् प्रबला तच वाजिनम् । 

गुणोऽप्रविश्छ कमोन्यत् कन्पयेदराजि-द् वकम्” दति । 

“ततने पयसि दध्यानयति मा वग्रदष्यामित्ता वाजिभ्यावाजिनम्"-- 

दूति श्र तम्। श्रन्न-दधि -संवन्धात् सौर-नोरयाविभदे सति याघनौभ्त 

सरां शः.साऽऽमिक्ता । तस्याश्च विग्रदवाद्वताः। तत्र यत् एयगतं नोगन्त 

द्वाजिनम् । तस्य च वाजिनेद्वता; । तस्य च वाक्यस्य श्रामिक्तान्तस्य 

प्रतिपाद्यमामिक्ा-दरयकं विश्रदवद्वताकमेकं कुम । तथा सति कि 

मुपरितनेन वाजिग्योवाजिनमित्यनेन वाक्येन पृवस्मिश्नव कमणि 

वाजिनं गृणो विधौयते, उत कमान्तर-विधिः.- दति संश्रयः। त्र 

वाजाऽन्रमामिच्ता, सा यषां विश्वां दूवानामस्ति, ते वाजिनदति 

युत्पत्या प्रतान् देवाननृद्य वाजिनं गष्पाविधौयते ।. मा सामितया 
यमक कण 9 

* चेत् | वाढम् । मेवम् तश्छपि,- द्रति वि° पतक पाठः| 
„ <~-~-------.-~---~ -=- ~ ~~ -- ~ ~~ [1 --~ ~ ~~+----= ~ क 

(९) तद्टमे कर्भेदहेतवो मीमां सादग्रनस्य दितौयाध्याये प्रदधिताः। 



०८ कालमाधतरे 

सह विकशुयते समुश्ोयते वेति पूवैः पक्तः। उत्पत्नि-शिष्टाभिक्ा- 

गुणावरद्धस्य कमणेगणन्तराकाङ्गऽभावात् वाजिनस्य तच प्रवेशास- 

मवे सत्यन्यथाुपपत्नोषाजिन-गृणोवाजि शब्दाथस्य प्रछत-देवतायति- 

रिक्र-दवलं कर्पयला कम-भदे पय्येवस्यतोति सिद्धान्तः । 

तच यथा दरय-दवता-लकणस्य ८ यागरूपस्य भिन्नवात् कम 

भदः, तया प्ररटतेऽपि रूप-भदाट्व्रत-भदोऽभ्युपगम्यताम्। उपवासमाज 

जन्मा्टमो-खरूपं, तदुत्पत्ति-वाक्ये तन्मा प्रनोयमानलात् । 

ननु, जयन्तो-व्रतएव (उपवासं कुष्यात्--इत्यत्यत्ति-वाक्ये समयते, 

न त॒ जग्माष्टमो-त्रते । बाढम् । तथात्र विधिहत्रेनवः । श्रन्यया, 

भाजने प्रत्यवाय-स्मरणानुपपन्तेः। स चान्नौयमानेाविधिर्पवासमातर 

विधत्ते न तु मण्डपनिमाणए-जागरण-प्रतिमा दाना दिकम् । विघरुन्नयन- 

इतुस्वकरण-प्रत्यवाय-वाक्येषु भाजन-निषेध-माच-स्मरणात् । न हि, 

तत्र निद्रायां दानाभाबे वा प्रत्यवायः स्मयते । श्रत, उपासमाचरं तस्य 

(९) तथा च जेभिनीयं दवम् “य जातिषोदना न्यदेवताक्रियं समुदाये 
कताथत्वात् (मी ४अ० रपा० २जस्०)"- इति । यदयप्यतच्र द्य. 

देवताक्रियमिति चितयमु पन्यस्तं, तथापि इव्यदेवते णव यागस्य खरूधं 

करिया तु स्याः संवन्धाथा। तदुक्त भाष्यहता "यजतिचोदना 

सावत् द्रब्यदेवताक्रियं द्रव्यं देवता च, तस्य दष्यस्य क्रिया, यया तयोः 

संवन्धो भवति'"-डति। खतरव मोमांसाभाग्यकारेण (दयरेवते 

यागस्य खरूपम् - र धन्धक्राप्यक्तम् । चितयस्य. यागखरूपत्वविवक्षाया 

मपि यागानां परस्परभेद प्रथदेवतामेदरव हेतुः क्रियायाः सन॑वा- 
विष्रषादिवि न प्रङृतयग्यस्य न्युनता। 



दितीयादिप्रशरखम् । १०९ 

खर्प, न तु दानादिकम् । श्रगएवाकरणे प्रद्यवायममिधाय वाश्च 

षे अयन्तोप्रयक्त-दानादि-शङ-वयाटन्तये केवल ष्दउपवास-विप्रषणए 

षेन पयते,- 

““केवलेनापवासेन तस्मिन् जन्प्रदिने मम। 

श्त-जन्यम-कतात् पापाकूच्यते नाच सशयः"--एति। 

तस्माश्जन्मा्टमो-व्रतस्यापवाममाचं खशूपम् । यदि श््टाचापि 

लागरण-दानादिकमनुतिष्टन्ति, श्रुतित नाम । श्रविरद्धैः पु 

विशेषैः व्रतस्यापोद्वलनमम्भयात् * । शास्तण तु प्रापितमुपवाममाच्रम् । 

जयन्तो-व्रतस्य तु दानादि-महितउपवासः सखरूपम्। तदिधायकेषु 

शास््ेषु तथाऽभिधानात् । तया च वद्धिपुगण,- 

““तुश्चयं दवको-खनो जयन्तो-मंञ्जकं व्रतम्। 

कन्त वित्त-मानेन1'' भक्या भक्र-जनेरपि"- एति। 

भविथेन्तरेऽपि,- 

“मासि भाद्रपदेऽषटम्यां निण्य कष्णपक्त-गे । 

शशराङ टषरागिम्य शक्त रोहिणो-मं्फ़्े॥ 

चागऽसिन् वमद वाद्धि दवकी मामज जनत् । 

तस्मान्मां पूजयन्त रुचिः सम्यगुपाषितः ॥ 
दि ॐ 

° च्यविरद्धः कमविष्रषेः परयति प्र षत्वेन'पटितम्य कैबल्तनापवासने््य 
ब्रतस्येपो इणनमम्भवात्,- इति वि पुन्तकंपाठः। ॥ 

† चिन्त्यमनेन,- दपि वि° पुस्तक पाठः। 
~ ~~ -न्---- ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ = क = = म ५५ 

(९) वित्तं धमं, तत्य मानेन परिमाग्रनन्द्यः। विग्रं न ककत्यिनिमावः। 
“विसशा्यमवुव्वाबः सम्यक् पकमवाग्रुयात "ति वचचनामरेऽप्यकघम् । 
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२१० कानमाधवे 

तराह्णान् भाजयेडक्घ्या ततेादथाश दक्षिणाम् । 

हिरण्यं मेदिनं गाषेवासांसि कुसुमानि च॥ 

यदयदिष्टतमन्तत्तत् कृष्णाम प्रोयतामिति"-- ति । 

भविषयदिष्णधमान्तरयोः,- 

“जयक्यामुपवासश मरापातक-ना शनः । 

घे, कायीमहाभक्या प्ूजनोयख के श्रवः" एति । 

बङ्किपुगणे- ॥ 

“हृष्णाषटम्दां भवे्यच कलेका* रोारिणी यदि । 

लयन्तो गाम सा प्रेक्रा उपाया सा प्रयत्नतः" टति । 

सल्यन्तरेऽपि,- 

“प्राजापत्यकतेमंयुक्रा श्रावणस्यासिताष्टमो । 

वपं व तु कन्तया तुश्चथे चक्रपाणिनः\)"--इति। 

माररौयसंहितायां जयन्तीं प्रत्य स्मयत,-- 

“उपोष्य जन्म-चिद्कानि कुययाच्जागणन्त यः 

श्दधरा्र-युताषटम्या राऽमेध-फलं लमेत्"--दति । 

एवमेतेषु विधि-वाक्येषु दानादियुक्रउपवासाजयन्ती ब्रत-रू पतेम 

प्रतीयते । श्रतेरूपभेदाद बतभेदः। तथा श्द-मिश्रब-भेदादपि द्र- 

टष्य.९)। श्रकरणे प्रत्यवायमाच-सर णात् इद्ध नित्ये जना्टमौ-त्रतम्। 

करणे फल-विश्ष-स्मरणात् श्रकरणे प्रत्यवाय-स्मरणाश्च नित्यतेम 
~~ ------~~------ - ~ ~न ~~ =^ न ~~~ ~~ -----~ 

# पतेका,- इति विण पस्सको पाठः| 

(१) चक्रपाणिन शति पणव्यवहरे'--दथस्माडातेः सिडम | 
(२) व्रतमेदे ति श्ेषः। 

[ 1 



दितीधारिप्रकरशम् । ९११ 

कात्यसेन च मिश्रूपं जयन्तो त्रतम्। तच, फल-वाश्यानि पूवपरुएव 

प्रसङ्गा द्दाइतानि । श्रकरणे प्रत्यवायश्च भयन्तों प्रह क्म 

ि्युराणे सयते, 
“श्रवन याति नरकं यावदि द्राञतुद् "इति । 

छन्दपुराणऽपि,- 

“श रान्ेम तु यत्पापं श्वस्तस्य भोजने । 

तत्पापं लभते कुन्ति, जयम्तो -विमुखानरः ॥ 

ब्रहमप्तस्य सुरापस्य गोवधे स्तौ वधेऽपिवा। 

ग ले काय टुशादूल, यन्तो -विमुखस्य च ॥ 

क्रियारोनस्य मखस्य परान्न भुच्रतेाऽपिवा । 

म छृतप्र्य ले काऽस्ति जयन्तो-विमुखस्य च ॥ 

न करोति यद्! विष्णो जयन्तौ -सम्भवं प्रतम् । 

यमस्य वग्मापस्नः सहते नारकीं यथाम् ॥ 

जयन्तो-वासरे प्रापे करेत्युदर-पूरणम् । 

संपोदयतेऽतिमातन्त यमदूतः सदारु; ॥ 

काकानाश्रायमेम्तण्डेः कुषन्यस्य कलेवगम्* । 

ोभुष््रौत विमृदरात्मा जयन्तो-वामरे नपि । 

एपरकरणे प्रह्यवाय-वाकनित्यतञ्च जयग्दाः । नन्धवमुक्ैरकरणे 

्र्यवाय-वाकयेः “केवलेन पवामन'-रति पाप-्य-वाक्याश जनदरमौ 

ब्रतमपि नित्य-काम्यं स्यात् । मेवम् । पाप-र्य-फनकतव-मा बण काम्ये 
कन्-----~--- ~----- ~~ ~ -~------~- --* - ~---- --- ~~---------~- ~~~ -- -- ~~~ ~~~ ~ -- - --------~-ननी 

* संपीद्यतेऽतिमात्र तु यमदृबेः कलेवरम्,- इति मु° पक्तके पाठः| 



२१९य् कालमाधवै 

बन्ध्यावन्दनादेरेपि काभ्यल॑-प्रसङ्गात् । श्रतः सत्यपि पप-चये फलो- 

खरासारणेन केवल-~नित्यवं जन्म्ाष्टमो-व्रतस्य युक्रम् । ततः एद्धमि- 

शल-मेदादप्रतये। मंदः । तथा निद मेदाद् पि त्रतभेद् द्रष्य: । निदे 

भेदस्य श्गुवाक्ये दृश्यते,- 

“जन्प्राष्टमो जयन्तो च शिवराचिस्तधेवष् । 

प्व विद्धैव क्त्या तिथिभान्ते च पारणम्"--इति । 

थच, जन्माष्टमो रोदिणौ च-इति पाठः, तजापि रारिणो शब्देन 

तथुक्ता तिथिविवक्तिता, न तु केवन-रेदिणौ * । तसन् वाक्ये निदिष्टयोः 

पूरौ सर याजेन्मटमो-शिविरा्यो सिथितात् । यद्यकमेव प्रतं स्यात्त 

निह ए-मदानापपदयत । 

मनु, तब्रतमदऽत्ति दाषः, यदा दिनदयेऽष्टमो वतते रोहिणी 

छत्तरदिनएव, तद् पेदिने जन्मा्ट्युपवासः परेदुञयन्दुपवासः,- 

हृति नेरम्तयणापवाम-दयं प्रमज्यत । प्रमज्यतां माम, प्रमाणएव्वा- 

दिति चत्, न, परदिने भ)जनेापवाम-नक्तण-विर् द -घमः-दय-प्रस- 

कात् । उपवामस्याङ्गं पारणमिति हि वच्यते। तथा च जन््मा्टमयुप- 

धामाङ्गस्य पारणस्य जयन्दुपवामस्य चेक प्रासः । साऽयम्काद्षः। 

प्यतिरेकानुपलम्भश्च(परोादोषः। तथादि । यथा अयन्तो-खतिरिकरा 

भनुमषमयुपलम्यते, तथा जन्म्ा्टमौ-खतिरिक्राऽपि जयन्तो कापि वद्र 

उपलभ्येत । न वेवमुपनभ्यते । श्रतोव्रतभद-पक्ताऽपि दृष्टएव । 

श्रनोच्यते। न ताप्त्पारणोपवास-मांकाय्ये-लचण-द्ाषोऽसि । 

श्राप्राणादकपानादिना पारणे सम्पादितेऽणपवास-भङ्गाभावात् । 
+ केवलं राद्िणो,- श्तिमु° पुस्तके पाठः। । [र 



हितीयादिप्रकरखम्। २९४ 

भ्रन्यया दाद शोपारणा-बयोद शोन क्रयो. क्षचित् ङ्क्य केन वाय्येते । 

माणयेपवाखदय-नैरन्तव्यम् । रोदिणो-योाग-सम्भवे ऽनरा्टम्याश्रपि तज्रव 

कनत्तवयतात् । सव्र तिथिषु नक्तत्रयागस्य* केवल-तियेरटष्टवेग 

केवलाया{सिथेस्तचो पेरुणौ यत्वात् । श्रतएव, व्यतिरकानपलभभोऽप्- 

लईगराय, न तु दोषाय ! जग्माटम्यारारिणणे-निरपचवेन वयतिरेक- 

उपलभ्यनां नाम । जयन्याम्त॒ याग-रूपत्वन रादिप्य्रामिवाष्टम्यामपि 

सपेक्तवेन कथं व्यतिरेक शङ्गाऽवकाशः। तस्पाद् प्रत-इय-पत्ते न काऽप्य- 

सि दोषः। किञ्चु। यद् गादिणो-यागाऽस्ति, तदा जग्माएटमो-जयग्योः 

सह प्रयागस्यावग्ध भावितवन जयन्तोत्रतणए्व जन्द्राष्ूमोत्रतमन्तभंवति । 

तस्मादपि नोपवाम-दय-प्रमङ्गः। तदवं ब्रतभदे दाषाभावात् ततसाधका- 

माञ्च नाम-भदादौनां पचानां दत्रनां मद्धावादुनमेदएवावश्यमभ्युपेयः। 

ब्रतिश्यभ्न मम्त॒ तये रक्रयक्यनुमन्धानाभावादष्टम्युपवाम-मादृ ष्या 
केषाश्चिदुदति) सादृग््र् गण-विृतिवादाश्रयाश्रयि-भावाश सभा 

व्यते। यथा, दश्यागस्य गुणवितिः साकप्रम्थायौयके।यागः। ततर, 

दश्यागे यावन्तोऽङ्गङ्गि-विषयाः प्रयागामस्त मतऽपि माकंप्रम्थायोये 

भिद्यन्ते । मदम्ब स्वन्यएव भवति। द्याम मान्नायद् विषादं धिप- 

यस।; प्रयगवदानम् । माकप्म्यायोय तु महव प्रम्यानम् । एतावता 

मेदन गुणएविरनिगिव्यभिधौयत। तथा, श्रग््रामम्य गृणविङुतिरक्थ्यः। 

श्रप्रष्टामे दादश स्ताचाणि, उक चधिकानि त्रीणि। ततागणाधि- 

क्य) दरुणविङृतिलम् । एत्रमतरापि जन्म्ाटम्यामुपवामाऽनु्टयः. जयन्यानत् 

दानादिरधिकागणः। श्रतः मा गृणक्हितिः। 

+ तििष्वनभ्ययोगस्य, द्रति मु° पस्तकं पाठः| 



२१९8४ कावमाध्षे 

श्राख्रयाश्रयिभावञ्च व्यातिष्टामे तदङ्ावरद्धापासने* दृष्टः। तथ 

ष्येति्टामश्राश्रयः, तखाङ्गन्युक्गयोदरोयानि । तचोकूश्ं नाम वह्क- 
चाध्यायिना होत्रा शस्यमानमाज्य-मरवती य-निष्कौवल्यादिमामकं 
परस्वम् । तचचकृच्यमाभ्ित्य वहुचत्राह्मणोपनिषद्युपासनामि विहितानि। 
तथा च शुतिः। “उक्श्यमु कूथ्यमिति व प्रजावदन्ति तरिदमेवोकथ- 

भिवमेव एथिवो"-इति । श्रदमुक मस्ति विद्यात्"--दति च । 

उ्ोथामाम सामवदिनेद्भाच्ा .यागे गोयमानः सान्नभाग-विरेषः। 

तश्चोद्रो यमाभ्रिद्य च्छन्दाग्यापनिषद्युपाखनानि विहितानि । “ङमि- 
व्यतददगमुद्रौथमुपासोत"--दति । एवं प्ररतेऽपि जन््ाष्टमोत्रते येयं 

सआवण्रृष्णाष्टमौ तामारित्य रोदिणौ-योाग-निमित्तं दानादिकं जय- 

म्तोत्रने विधौयते । श्रतागुण विरुतिलनाश्रयाञ्जयिभवेन च सादृश्- 

घद्धावादनयम्रेतयारैक्यभ्रमामन्द वृद्ध जायतां नान । प्रमाण-न्याय- 

रगिभिस्ठु सर्वयेव प्रत-मदाशङ्गोकन्तव्यः--इति मिद्धम् । 

धद तदि षार त्रयं पूवमु पक्चिप्ं; व्रत-भदे तिय-निण्ये वेधे ख इति। 

तष प्रतमदानिर्णोतः। श्रय तिथिनिरेतया, तन्निणयश्च वधाधोनः, 

श्रतावेधः प्रवमभिघौयते। तिथ्यन्तरष्व्ृएव प्रायण क्मकाल- 

लाद्दयासमय-वेलायान्तिमु हत्त -वेधः सामान्यन निरूपितः । पञ्च 

मयान्त् विशेषः षणम् ह्न्त-उधादशितः । जन्माषटस्याजयन्त्याश्च राति- 

प्रधामवाद्रातरि-यागाऽत्र प्रशस्तः। एतच्च आवानि-टदगोतमा््णं 

रभ्ितम्,-- 
= -~----~-- ~ ~~ ------- न -- ~~ ---~--------------~---~ ~क 

+ तदङ्ावश्ड्धोपासने च, एति वि पुस्तके पाठः। 



हिदीयादिप्रकरशम्। २१५ 

“श्रहःसु तिथयः पुण्ाः कमनुष्टानतोदिवा । 

नक्रादित्रतयोागेषु राजियगोाविशिष्यते"-टति । 

यदयप्युपवासप्रतलादषनि रात्रौ च मुख्यत युक्तितः सामथ्यं सिद्ध, 

व्थायद्धेगाचस्य* मुख्यकालतसुक्रं वसिष्ठमं{हतायाम्,- 

“श्रष्टमो रेरिणो-युक्रा निशाद्ध दृश्यते यदि । 

सुख्यकालदति स्थातस्तज जातोहरिः खयम् "--एति। 

एवं सत्य डं राचसद्धावएवाच कर्म-काल-वयानिरिव्यभिधोयते । 

रेवाभिव्य विष्णरदस्ये दृष्यते,-- 

““राहिष््ामद्धराचे तु यदा कष्णाष्टमौ भवेत् । 

तम्यामभ्यसनं भो रन्ति पापं चिजग्मजम्"- एति । 

एत्षिम्नद्धं रात्रे कियत्प रि माणमपेक्तितमित्धपक्षायामादिव्यपुरणें 

(ग्रितम्,-- 
“श्रद्धंरावादधश्वोश्चै कलयाऽपि यदा भवेन् । 

जयन्तो नाम मा प्रोक्ता सव-पाप-प्रणगिनो"- एत । 

[राहसंदितायामपि,- 

^ सिऽ रोरिणो-युक्रा मभः-कृष्णाटमो यरि । 

रायद्धं-पूवपर-गा जयन्ती कप्याऽपिच"- एति ॥ 

रजेः रा्चदं, प्रवश्चापरञच पूर्रापरे, राश्दधं चते प्वीपरे ख 
क्ान्क०----- --- ----- =-= - ~ ~ ~~~ 

* यक्तितः कन्त्थिनुं सःमथेलिद्ध, तथापि वेधद्राचम्य,--एतिमि° 

सके पाठः| 

† खदिपरागे, स्ति विण पुन्तके पाठः| 



२१९ कालमाधवे 

दति राय द्धपूीपरे, तयेोर्मच्छति वर्तते, ति रा्यद्धपूवीपरगा । 
घरिकायाश्रग्रोल्यधिकश्ततमेभागः कला, 

“श्रषटादग्र निमेषाम्तु काष्ठा विंशत्त ताः कलाः । 

ताम्तु तिंशत्चणसते तु सुह्धत्तौदादशास्ियाम्"--दत्यमरः । 

तथा ख, पल-ठतोयाभागः कला भवति* । तावता परिमाणेन 

पवोद्धावसाने उन्तराद्धादो च वन्तंमाना ग्ररौतव्या । खण्डतिथि-रूपा 

कष्णाष्टमो दिविधा ; पूरः बप्तमो -यक्ता, परेद्ुनवमो-यक्ता च"-- 

हति । तच, सप्रमो-युक्रायां रातरि-पूवाद्भावसाने कला-सद्धाबेाविधौ- 

यते । उत्तराद्धारौ खतः मिद्धवनािधयलात् । तद्िषय्येयेण नवमौ- 

ुक्रायामुत्तराद्ध दौ कला-सद्भावे विधौयते । तदा पव द्धावसाने 

खतः मिद्धलादन्वादः † । पूरद्धावसान-कलायाः सप्तमो-युत-विष- 

लं पिष्णधमात्तरे स्पष्टमभिदितम्,-- 

““रारिणो-सहिता कृष्णा मामि भाद्रपदेऽषटमो । 

सप्रम्यामदधू गाचाधः कलनयाऽपि यदा भवेत् ॥ 

तच जात।जगन्नाथः को स्द॒भो दरिरो ररः । 

तमेवेापवसेत् कालं कुग्यात्तवेव जागरम्" दति । 

द्यमष्टमो कष्णपत्तादि-मास-विवक्तेया भाद्रपदे भवति। सेगाष्टमो 

एक्रपक्तादि-मास-विवक्तया रावणे भवति । श्रतएव यागोखरः,- 

““रािणौ-सरिता ष्णा मासे च श्रावणेऽषटमो । 
- ~~ - ~~ ~~~ न न जन ~ = 0 ~~~ 

* सङादग्र,- दयारएभ्य, कला भवति, एयन्तोयन्यः विर प 
नाण्वि। 

1 नासख्ययमश्रः मु प्तक | 



हितीयादिप्रकस्सम्। ९१७ 

श्द्धराादधश्चोध्व' कलयाऽपि यदा भतेत् ॥ 

जयन्तो नाम सा प्रोक्ता सव-पाप-प्रणाश्िनो"--षति। 

कलायाश्रतिश्धक्ततेन दुलच्यतलात् सएव पक्तान्तरमाद.-- 
“श्रद्धगावादधश्चोष्व एकाटधू-घरिकाऽब्विप्ता । 

रोहिणी चाष्टमो ग्राह्या उपत्रास-त्रतादिषु"--इति । 

एका चाद्धुघःरकरा ैकाद्धंवटिके, ताभ्यामन्विता। कलामपच्यादु 

चटिका ब्धूना, तामपच्य घटिका श्येना । तचायमरः सम्पद्यते । 

पूवेभागावमानएका चटिका, उत्तरभागादौ चैका, मिणिला तन्निभौय 

शब्दवाच्यं मुह्त्तम् । तावत्पगिमाणं मवेरपि मुनच्यला दर्यः कन्पः, 

तदमम्भेऽ द्ध घटिकाऽखश्टव्या, तस्यप्यमभ कलेति। तच मुख्यं पक्तम- 

भिपरव्य भविष्योत्तरे, ` निश्रौय एष्एपकग -दत्यकरम् । तच वचन साक- 

ल्यन पूवमेवादा दतम् । 

श्रच, जयन्धां चन््रर्यस्यावग्यकन्त वयसान्तम्य च चन््रोद यनगनौन- 

ल्ान्निणो यागः" प्रस्त; । एतदव विष्णघमात्तरऽमिदितम्,-- 

“श्रद्धात्र तु यगाऽयन्तारापत्येदय तद्या । 

नियतात्मा प्रदिः सातः पूजां तव प्रत्त यत्" दति | 

साप्यमदंराचयोगो मुख्यः कल्यः । यम्तु स्त्रददारा तयागः, माऽयं 

सुग्यतगरः। यश्च यदा कदा चिद्।पद्योगः साऽनुकन्पः । मच वब 

संहितायां दग्तिः,- 

““्रहोगाचं तद्नोयागो द्यमम्यृणा भवेद्यदि । 

मु दत्तमप्यदारात्र यागद्यत्तामुपाषयत् हति । 

> निश्राचयोगः;- इति मु° पस्तकं परठः। 



२१ कालमाधवे 

पुराणान्तरेऽपि,- 

“रेदि च यदा एष्णपकतेःषटम्यां दिजेात्तम । 

जनयन्तो नाम मा प्रोक्ता सव-पाप-दरा तिथिः ॥ 

वासरे वा निशायां वा यच खन््ाऽपि रेादिणो। 

विग्रषेण नमामासे सेत्ापेोवा मनोषिभिः-इति। 

योऽयं जयन्तोव्रते योग-निणयः, सएव जन््राएमो-त्रतेऽपि द्रषएटयः। 

यद्जिन् वत्सरे यागेनास्ति, स्मिन् वत्छरे जन्प्रा्टमौ-त्रतमेकमेव 

प्रवत्तते। तचापि नेनरषटमोवदिवसे वेधः कि-्छ दु गा चवेधएव । तथा 

च तस्मिन्नव पुगणन्तरे,- 

शद्धावा यदिवा राचौ नास्ति दद्रारिणोकला। 

राति-युकतां प्ङ्वति विग्रषणन्द्-संयुताम् "दृति । 

श्रन्यत्रापि,- 

“्षटुमो गिवराविश्च द्यद्धराचादधा यदि। 

दृष््ते घटिका या सा पूव-विद्भा प्रकौत्तिता"-- दरति । 

दूति बेधानिरूपितः। 

रथ ग्राह्या तिथिनिंरूष्यते । 
साच संवत्सर-मदेन दिधा भवति; गाहणो-गहिता रिणो 

युक्ता चति । ततर या रादिणो-गहिताऽषमो, साऽपि दविधा; शद्धा 

सपतमो-विद्धा षेति । रथीदयसारभ्य प्रग्तमानाश्टमौ रदा, 

निगोचादवाक् सक्षम्या कियत्याऽपि युक्ता विद्धा। श्रणद्धाऽपि पुन- 

मिजोय-व्याघ्यव्ारिभ्यां दिविधा। तच र णिय-ब्ाप्नो जन्म्ाष्टमो 



हितीयादिप्रकषरशम् | २१९ 

रते मुख्या, (विेषणन्दु-संयताम्"- दति वचनात् ) निजोय-थाि- 

रहिताऽपि रात्रियक्ता ", ̂ राति-युक्रां प्रङर्वीतः- दति वनेम गरो- 

तव्या भवति । 

ननु, पूवं युनिभ्ोयादूष्वमारणभ् परेदयुनिौयादवीग्या समाणते, 

तस्याउभयच राचिमंवन्थिलात् कुचापवामहति चेत् । परेदयरिति ् रमः। 

उभयत नि गोय-व्या्यभावस्य राचि-मवन्धस्य च तुखवेऽपि परेः 

प्रातः सङ्कन्पकालमारणभ्य वत्त मानतव प्राशस्यं द्रष्टव्यम् । 

सप्तमो-विद्धाऽपि तरिविधा; परवदयुरेव निशोय-यापिनो, परेदयुरेव 

निश्नौय-यापिनौ, उभयत व्यापिन चति । तच, प्रथम-द्वितौययाः 

प्रलयाः निगोध-याप्तः प्रयोजकत्न या निश्ौौथ-वयापिनौ, सा, 

(विगेपणन्द् संयतम् "-- दृति वचनेन गशोतव्या भवति) यातु 

दिन-दयःपि निशौय-वयापिनौ, तम्याउभयत्र निग्रोय-यागस्य राजि- 

यागस्य च तुन्दयवान्ननेन वचनेन निणयः मम्भवति । नापि, 'रष्ण- 

प्तेऽटमो सैव-दत्यादिभिगरणटमोमावमुपजौव्य प्रटत्तेनिएतुं शक्यते, 

तेषामद्द घ-परिषयतात् । श्रन्यथा, व्रतान्तरेग्वपि निणोय-वेधः 

प्रसज्यत। तस्पाद्ायः, परिगिच्यते । न्यायश्च परं ्युरपवामं प्रापयति । 

स इन्फन्कालमारभ्य तिथि-सद्धावान् । न च, माकन्धाभिधाय-वचनम 

ूद्ुगपिः मङकन्प-काले तियिरस्तौति शङनौयम्। तस्या मुस्य-तिथिवा 

भावात् । किश्च, । 

“सा तिथयः मकमा जनया यस्यामस्तमितागरवि."- 
~क ~~ ----- ~~ ---- 

+ राचरियुक्ता,- इयि नास्िम्यु पुस्त । 
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दृति वचनं गिशोथ-यापिनोमषटमीं न रिषयोकराति। तस्मात्पर. 

धुरेवेपपामः। 

तदेवं चतुविधा रोहिणै-रदिताऽटमौ निर्णीता । श्रय रादिणो- 

सरिता्टमो निर्णीयते । साऽपि चतुविधा; शद्धा, विद्धा, शद्धा- 

$ऽधिका, विद्धाऽधिका चेति। तत्र शुद्धायां, सम्ृण-यागो निगनोध- 

योगो यत्किचिनाहत्त-यागसयेति बरैविष्यं भवति । एवं विद्धायामपि 

दरष्टययम्। एतेषु परम् भेदेषु दिनान्तरे योगाभावादु पवासे सन्द दो- 

मास्ति । किन्तु केवलं योग-तारतम्यात् प्राश्म्य-ताग्तम्यं भवति। यत्कि 

चिनृहत्त-यागः प्रस्त, शरदं गात्-योगः प्रशस्ततरः, मम्पण-योगःपरश्स्त- 

तमः । सत्रष्यपि योगेषु योगसुपजोव्यापवासेविहितो विष्णरदखे,-- 

“भ्राजापत्य्त-मंयक्रा कृष्णा नभसि चाष्टमो । 

मुहत्तमपि लभ्यत सेापेायया सुमहाफला ॥ 

सुहत्तम्यदहाराचे यस्मिन् युकं दि दृण्यते। 

श्रष्टम्यां रडिणो-कक्तन्तां सुपुष्ामुपावसेत्"--इति। 

शद्धाऽधिका तु षव्यादयमारभ्य प्रत्ता परेद्युः खयीदयमति- 

्रमयेषदद्धते* । सा च तरिविधा; पूवयुरव रोदि -युक्रा, परेदुरेव- 

रोदिणो-युक्रा, दिन-दयेऽपि रिणो यक्ता चेति। तत्राद्यरेष्दयोः 

पत्तयोनास्युपवासे सन्द दः । रोदिणौ-युक्रायाईदिनोयायाः केटरभा- 

वात् । ठतोय-पत्त तु रोरिणो-योगस्याभयत्र समानलऽपि गणाधि- 

क्यात् पू॑वापेोय्या । गुणाधिक्यश्च दभर यथते । 
~~~ ~= ~+----~- 

स= -~- ~~ --- = न 

५ दन्ाद्थमतिक्रम्यामि वराते,- दति -वि° पुस्तके प्राठः । 
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यैयमतेपोग्यतलनेक्ता पूवा तिथिः, साऽपि रोदिणौ- योग-भेदाच्िधा 
भिद्यते; श्रष्टमौवत् दव्यादयमारभ्य प्रदत्ता रोहिणो कदारित् 

परेदयुरपि कियतौ वद्धूते, कदाचित् पू दुनिोधमारभ्य रोहिणी 

्वन्तते, कदारिनिभोथादूष्वमारभ्य परवत्तते । ततर प्रथमपरे सम्पण- 

योगलमेकेगुणः । सद्धन्य-कानमारणभ्य छस्ल-कम्-कान-वाश्चिरपरा- 

गणः। निभोय-याश्भिम्ततौ योगः । नचते चरयोगणाः परयुः सम- 

वन्ति । दितौयपक्त निभो जयन्नो-मद्वातेगणः। न च परेद्यु 

सेाऽसि। दतौयपच्त दिन-दयःऽपि निगय यागोनाम्ति । पूतरयुः 

केवलाषटमौ, परेद्युः केन गोदिणौ'\। । तवराटम्याः प्राधान्यात् प्राक्य- 

मभ्युपेयम्। सवच इ जयन्त-वश्चपु `गोदिणौ-मदिताऽएमौ'--इति 

व्यवदहागदष्टम)-महिता गोदिणौति वधवदाराभावाच्च तिथि-नक्त्रयोः 

क्रमेण प्रधाने पमन्जनभावोऽवगन्तय; । श्रतेगुणाधिक्याच्छद्धा$धिका 
पत्रवेपागा । 

निभरौधादवाक् मप्रम्या य॒क्रा परद्युगपि विद्यमाना विद्धाऽधिका। 

नन्वच निशौयवेघोगरादयद क्म् । वाटम् । वेध्यायाश्रष्म्यानिश्य 

षदुावाऽज निगशोय-वधः। न तु बधिकायाः मप्तम्या: नि्रौय मद्धावः। 

विद्भूखधिकायामपि पत्त-यं, दयो; पक्तयोः मन्द हाभावश्च परद्यो- 

जनोयः, तत, या पुवयुगव गोद्णा-यक्र विद्धाऽधिक्रा, तन्या- 

मुपवामश्रादित्यपुगत् मयत, -- 

* निर्य जयन्तीयेायानान्ति-- दति वि पुत्त्र पाठः| 

(१) निश्रीये वरत, दति शेषः| यागानास्त]यम्य राहिग्ष्म्योयाम 
दय्यानाध्यः। * 
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“विना छलनं न कर्तव्या नवमौ-सयुताऽषटमौ । 

काय्ये। विद्धाऽपि सम्या रोदिणो-ख्युताऽष्टमो- दूति । 

विष्णधनेत्तरेऽपि,- 

“नयन्तौ शिवगचिश्च काय भद्रा-जयाऽच्िते । 

छटवोपवासन्तिश्यन्ते तथा कुय्यात्त पारणम्”-दरति । 

गारदपुगणऽपि,- 

“जयन्त्यां पूववि द्धायाज्ुपवामं समाचरेत् । 

तिथन्ते वोत्सवान्ते वा व्रतो कुर्वति * पारणम्"--इति ! 

या परेद्युरेव रोहिणो-युक्ता विद्धाऽधिका, तचोपवामः पूवतिथौ न 

युक्रः। रोदिणो-योगाभावात् । परेदयुमतु तचसद्गावात् पूवादाइतेन 

पराजापत्यादिना विष्णग्दस्य-वचननो पवासविधोयते। या द्रभयज 

रोदिणो-युक्रा विद्धाऽधिका, साऽपि निग्रोथे जयन्तौयोगमपेच्छ 
चतधा भिद्यते ; पूरव निभौ ययो गवती 1, परेदयुरेव तादृ, 

खभयवापि तादशो, उभयत्र निशौथ-योग-रदिता चति। तच या 

पूरव निशौथ-योगवनो, मा प्रपाया । तदुकरं पद्मपुगणे.-- 

"काय्य िद्धाऽपि सप्तम्या रोदिएो-सदिताऽषटमो । 

तचापवासं कुर्वीत तिथिभान्ते च पारणम्” दृति । .* 

श्रचावशिपु चिपु परेषु परदिनएवापवासः। तत्र दिनद्य 

निोय-योगमभिनच् ब्रह्ममेतत् प्ते, 

~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ - ~ ----~-- =-= ~ ~~~ ~ ~ ~- ~ ~ "~ ~~~ ~ ~~ --~--- न~ ~ 

* प्रतिकुब्बौंत,- इति वि० पुस्तकं पाठः| 

† निष्ोये योगवतो,- हति मुर पु्तकै पाठः। 
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““व्जनोया प्रयतेन सप्तमो -मंयुनाऽषटमो । 

सा ससीऽपि न कन्त सप्तमो-संयताऽष्टमो ॥ 

श्रविद्यान्तु मसायां जातेददेवकोनन्द्नः--दृति । 

यदा दिनदयऽपि निभरोय-योगे * परत्रापवामस्तदा किमुवक्रयं 

परेदयुरेव निशोथ-योगे । 

दिनदयःपि निगोय-योग-गदित्यं बधा जायते । तद्यथा, 

पूय भरो दद्धं न्तियि-नचच-दयं प्रत्तम्, तच परेदयरनिभेथादवा- 

गेव समाप्रमित्येकः प्रकारः । ूय॒निभौयादवागव नच्च श्रमो तु 

निशोधादूर् प्रत्ता, परेदु निभ याद् वाक् न्त निद्त्तमित्यपरः 1 । 

श्रमो निशौयादवाक् प्रदत्ता खञ्च निभोधादूष्वे प्रत्तं परेदु 

नि्ोधादवागेव ममात्रमिति ठतोयः ¦ । तिष्वपयतपु प्रकारेषु पवा- 

पाग्या। दिनदयेऽणद्धं चयो ग-विपप पूवमुदा हतस्य "वजनौया 

प्रयन्नन'--ए तिवचनस्या वापि मन्रारयतुं ण्क्यलात् । किञ्च । प्रयम- 

प्रकारे न्यायायुपोदनकोऽस्ति । म दुन्प-कानमारभ्य तिथि-न्तत्र- 

, योगस्य बह्धकान-ापिलात् प्रशस्तवं द्रष्टम् । दिनौय-प्रकारे 

परेदुग्टमो-ाङ्न्यःपि नचच्र-योगस्यान्पत
ाद मुपाद यल.मल्याणङ्ा न 

कन्द । ्रतएव स्कन्दपुराण पद्यते,-- 

.“सत्तमौ-मंयतामयां वा कत्तं दिजात्तम । 

प्राजापत्यं दिनोयः्ि मुहटत्ताद भवद्यदि॥ 

+ द्िनदये निण्ीयय के$पि, चि विर पम्नक्र पाटः। 

+ अटनीतु निय प्रदच्थयर) तिम् पन्ते पाठः| 

] दवीयः पचः, पतिम् एम्तक पाठः| 
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तदा्टयामिकं ज्ञयं प्रक्र व्यासादिभिः पुरा-इति । 

ठतौय-प्रकारे परेध॒र्नत्र-वाह्न्येऽपयष्टमो-योगस्यान्पलाद ुपादेय- 

ल्मित्याग्ङ्गा भवति । सा च पद्मपुराणिन निवच्यते,- 

““पूव-विद्धाऽटमो या तु उदपे नवमो-दिने । 

सुहत्तमपि * संयुक्ता मम्यृणा साशटमौ भवेत् ॥ 

कला काष्ठा सुह्लन्ताऽपि यदा छष्णा्टमो तिथिः । 

नवम्यां सेव † ग्राद्या स्वात् मप्रमो-संयुना न हि"--दति। 

तदं जन््ाष्टमो-भदाजयन्तो-मदाश्च निरूपिताः । तच जयन्तो- 

भेदेषूपवामदिने यदि मेमवारवधवामरेावा भवति, तदा फलाधिकय 

भवति । तदुक्र पद्मपुगण.- 

“श्रेत-योनि-गतानान्तु प्रेतलं नाशितं नरैः । 

यैः छता भ्रा मामि श्रष्टमौ रेदिणे-युता ॥ 

कि पुनवृधवारेण साभनापि विगषतः। 

किं पुननवमो-यक्ता कुलकचाम्तु मुक्तिदा" इति । 

खन्द पुराणऽपि,- 

“उद यचाषटमौ किञचिन्नवमो मकना यदि । 

भवेत्त वुध-संयुक्ता प्राजापत्यर-संयना ॥ 

श्रपि वषशतनापि लभ्यते यदिवानवा| "षति 

विष्णधमात्तरेऽपि,-- 

+ सुद्र नापि,- शति क्र° ° पस्त्या प'5: | 

† नवम्यां चेव,-इतिम्° पुस्तके पाठः| 

† शम्यते वावा नवा,- इति वि पुस्पके पाठः| 
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“श्रमो बुधवारेण रेदि. सहिता यदा । 

भवेन्तु सुनिगरादूल, कि कत्रत-कारिभिः"--इति। 
यथो क्ररौत्या विहित-तिथावुपवामं रत्वा परेशः पारणेनेापवासं 

समापयेत्। “पार तौर कमे-षमाप्तौ "- इत्यस्माद्धातेन्निष्यन्तः पारण- 

शब्दः। यद्य्यमो समािमाचमभिदधाति, तथाण्युपवास-समाप्नाषेव 

लाक-शास्वयोः प्रयो गात्पङ्जादि-शन्दवद्योगरूदोद्रषएवयः'* । तथा श॒ 

योगश पवासस्य चरगमाङ्ग भोजुनमभिधत्त । श्रङ्गवश्चोपवास- 

विधिवाक्येषु "तिथिभान्ते च पारणम् --दति विधानादवगन्तव्यम् । 

म च, रागप्राप्तस्य भोजनम्यानेन वचनेनोपवामाङ्ग-तियि-नखब-गरष- 

योर्मिषधः क्रियते, न तु पारण-नामकं किञ्चिदङ् विधोयते, नि 

्ङनौयम् । तथा मति पारण-ग्रब्द-प्रयोगानुपपत्तः। रागप्राप्त हि 

श्रभ्यवदरश भोजनशब्दः। तच, पारणण्रब्दन राग-प्राप्तभोजम- 

विवक्षायां * सुस्या्याबाधितः स्यान् । किञ्च, यदि पारणमङ्ग न 

स्यात्तदा प्रतिनिधि-विधान नापपद्यते। तद्विघामश्च दादशौ-प्रस्ताष 

देवलेन म्यत, 

"सङ्कट विषमे प्राप्न दादण्यां पारयत् कथम् । 

> ` षग प्राप्रभोजनशब्दविवक्तायां,- दति पिर पुस्तके पाठः| 

(१) यम्य ्ा्दम्यावयवग्र ्तिलभ्या र्थः समुष्यश्रक्िलम्यखाया$म्ति, मा- 

ऽयं येगरूएः। पङ्कजपदम्य हि पद जनिकरदटन्पपा$यातयवग्रक्ति 

लभ्यः, ममुटा दग्र्िषिभ्खाचः प्रदम् | रवं पारगण्रब्दम्यापि समा. 

पिमा चमवयवग्रक्षिलभ्योऽयंः समुदायप्रक्षिनभ्यद्छापवाससपाषिः। 

अयदमग्यान्यनाधविषयेश्प्रकाग्मदामतमदखान्यचद्रण्यः। 
४ 

॥ 

५५ 
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श्रह्विस्तु पारणं क्यात् पुमयुक्ष न दोषहत्"-इति । 

श्रत: पारण-शब्द-बलात् प्रतिनिधि-वलाच पारेणस्याङ्घल दरष्टयम् । 

श्रतएवादित्यपुराणे- 

““पारणान्तं व्रतं ज्ञेयं व्रतान्ते तद्धि भोजनम्+ । 

श्रममापरे परते पूं नेव कुयात् व्रतान्तर म्"--दति । 

तश्च पारणमुपवास-दिनात्परदिने पवा कन्तव्यम् । 

“उपवासेषु सवेषु पूवाहे पारए भवेत्--इति 

देवल-स्मरणात् । एवं सामान्यतः पूष पारण-पराप्तौ कचिदप- 
वादाय, तिथिभान्ते च पारणएम्--दत्यभिधौयते । 

शएद्धाधिकायां,-पूदुरेव जयन्तोयागः, उभयत्रापि जयन्तो योगः, 

--इत्यनयोाः परयोः पूवदयरेवापवास-विधानात्परे्युः केवल-तिये- 

सिथि-नचत्रयावा सद्वावान्तदन्ते पारणविधिः। तया, इएधाधिका- 

विद्धाधिकयारभयोरपि यदा परेदयुरेव जयन्तौयागसतदा पर-तिथा- 
बुपवास-विधानात् पारणए-दिने ति्यभावेऽपि कदाषित् नच्चावशेष- 

सम्भवान्तदन्त पारणं विधोयते । तियेवा नक्तचश्य वा ेषकाले पारणं 
रपे प्रतिषिष्यते,- 

“श्र्टम्यामथ रोरदिण्यां न कुयात् पारणं कचित्। 

इन्यात्पुराङृतं कम उपवासाभितं फलम् ॥ 

तियिर्टगुणं इन्ति नक्षत्रञ्च चठुगेणएम् । 

तस्मात् प्रयन्नतः कुगयात् तिथिभान्ते च पारणम्”--इति। 

खकन्दपुगणेऽपि,- 
(3 -- --~-----~ ~~~ -- न हः 9 

{+ ~~ ~ ---- --- - न 

* दिजभोजनम् +इति ति° पुरक पाठडः। 
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“तिथि-मकच-भियमे तिथि-भान्षे च पारणम्। 

श्रतोऽन्यथा पारणे तु ब्रत-भङ्गमवाभ्रुयात्”--दति । 

तिथि-भान्तश्च दिविधः ; उभयामतः, एकतराग्नद्ेति । रिन-इये 

जयन्तोयो गवत्यां प्ररद्धाधिकायां परदिने श्रष्टमो मुस्त त्रयज्ञाति- 

क्रामति । रारिणो तु पू्ंदयनिशोादवोग्धदा कदाचिन् प्रहन्ता, तदम्- 
सारेण परेदयः समाप्यते। तज यदि दिव समाणेत, तदा तामतिक्रम्येव 

पारणं कुयात्, उभयान्स्य मुख्यत्वात् । यरि राजौ समाभ्भिस्तदा 

ततमाश्चिन प्रतोक्षणोया। राजिपारणस्य मिषिद्धत्वात् । तथा च 

बरह्मवेवत्त,- 

“सवेग्येवेपवासेषु दिवा पारणमिय्यते । 

श्रन्यया पुष्रहानिः स्या दृते धारण-पारणम्"- एति । 

“श्रन्यतिथ्यागमेराचो तामससेजसेादिवा । 

तामसे पारण कुवस्तामसोङ्गतिमश्नते"--इृति । 

दिवा पारणं कु्वस्नपि नाटमौषेलारयां क्षुात्। एकतगाग्तष्याण- 

भावात् । श्रष्मोमतिवाद्य रिं वन्तमानायामपि पारणं कुयात् । 

श्रतएव नारदोय,- 

== ““तिथि-नकच-संयागे उपवासायदा भषेत् । 

- पारणन्त् न कन्तवयं यावद्धेकस्य मृंचयः॥ 

सांयागिके व्रते प्राप्रे य्ेकाऽपि वियुज्यते | , 

त्रैव पारणे द्ु्णदेवुं बेदविदोविद्ः"- इति । 

पूरे निभरौये अयनतौयोगवर््यां विङ्धाधिकार्यां पारफदिने 

तिचिभान्तोब घा सायत"; श्रहन्युभ यान्सएकतगन््ोवा, राजा- 
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बेकतरान्तउभयान्तोवेति । तेषु चतुषु भदषु नियः ख्ते- 

“तिथक्तयायदा च्छद नक्तचान्तमथापिवा । 

शरद्धरात्ेऽपिवा कुव्यात् पार णश्च परेऽहनि"-दृति । 

दिवसे यद्युभयान्तस्तदा पारणम्.--दति मुख्यः कल्पः । नच्तचान्त- 

मित्यनभ्नेकतरान्तलवं त्रिवचतिनम्। साऽयमनुकन्पः। यदि रारो निगय 

उभयान्तएकलरान्तावा भवति, तदा दिवसे मुख्यालुकन्पयारुभयो- 

र्यमनधवाद्रासौ च पारणस्य निषिद्धादथीद् पवास-्प्नौ पारणसय 

्रतिप्रमव; क्रियते, श्रद्धंरात्रऽपिवा कुव्यात्--इति । ननु पारणेऽषटम्य- 

न्त्य प्रतोक्तफोयवेऽपि रोादिष्यन्तोन प्रतोक्तणोयः, 

"या कासित्िथयः प्राक्राः पुण्यानक्तच-मंयुताः । 

छत्ताने पारण कुयात् विना ्रवण-रादिणोम्”-- 

दृति स्मरणात् । मैवम् । (नच्तचन्त् चतुगणम्'--दति प्त्यवायस्यो- 

दा तत्वात् । तस्रात्, "विना ्रवण-रादिणौम्'--दति वचनं केवल- 

त्तत्र पवास-विषयम्, पूवोक्ानुकन्प-विषयं बेत्यवगन्तवयम् । श्र श्र- 

स्य तियि-नच्चचयोर वत्त मानयोगपि प्रातदेवं सनपज्य क्रियमाणं 

पारणं न दुग्यति। 

""तिश्यन्ते बेाक्छवान्ते वा प्रतो कुर्वीत पारणम् -- .. 

इति स्मरणात् । 

दति जयन्तोनिणएयः । 

(मानः 

.---.-----~---~---------~
------ ̀  „_.-----~~न---~------~--

------ हयक 
पी 

* निश्नोयादन्वाक,-- इति वि° पस्तकं षाठः। 
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श्रथ नवमी निर्णेयते । 
सा च विधि-निषेधरूपाभ्यामन्वय-व्यतिरेकाभ्यां पूवेविद्धव य्राद्मा। 

तद्विधिश्च युग्मादि गाते “वसु-रन्धयाः"-इति पद्यते पद्पुराणऽपि,- 

“श्रष्म्या नवमो विद्धा मवस्या चाष्टमो युता । 

श्रद्नारौग्ररप्राया उमामादृश्वरो तिथिः" एति । 

भविव्यत्पुराणे दरादणोकन्पेऽपि.- 

“नवम्या सद् काया स्यादषट्मो नवमो तया" इति । 

मिषधस्त पद्मपुराणेऽभिरितः*,- 

“न काय्या नवमौ तात, दशम्या तु कदाचम"- दति । 

सेयं नवमो भविच्यतपुराणेक्र-दुगेव्रतादौ द्रषटया। नतु, हृष्ण- 

नवम्या, पूव-विद्धवऽपि शक्रनवमो पर-विद्धाऽम्त, 

“रक्रपक्त तियिगराद्या यस्यामन्युदितारविः"- 

दृति वदवनात्। मैवम् । पूवाक्रेषु वचनेषु दश्रमौ-विद्धायाः माक्ता- 

न्निषेधान्। ननु, तस्य निषेधस्य मामान्यशूपलान् हृष्णपत्ते सङो- 

चोऽस्िति चत्। न। सङ्काच-दतोरभावात्, भवद् उदाङइतस््यापि 

सामान्यष्टपत्वात् । तस्मात्पक्यारुभधारपि पूविद्धव ग्राद्मा। राम- 

नक्शे त्.- 

- ““चेर-शएकरा तु नवमो पुनवमृ-यता यदि । 

नैव मध्याङ्-योगेन महापुण्यतमा भवेत् । , 
न= 4 = ध व ‰ -- ~~ 

बे 

* खन्द्परागे द्श्मित,- दरति वि° पुरक पराठः। 

† मुडा द्रति मु° पुस्तकन्पादः। 
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नवमौ चाषटम-विद्धा त्याज्या विष्णपरायरेः। 

उपोषणं नवर्भ्या परै दश्म्यामेव पारणम्*”-- 

दति वषनादष्टमो-विद्धा समच्चाऽपि नोपोाथथा। उक्लरदिने 

मध्याङ्कयोगे द्त्तरव, उभयचर तदयागे द्वन्तरेव। दत्याहागस्ः.- 

“देव-मास-नवम्यान्तु जातारामः खयं हरिः । 
पुनवखक्-संय॒क्रा सा च पूवाह्नगामिनो ॥ 

श्रोरामनवमो प्राक्रा कारिद्धय्येग्दात्पिका । 

सेव मध्याङ्ृ-यागेन सवे-काम-फल-प्रदा"--दति । 

सवे-वाक्य-पय्यालाचनया न्तच-रदिताऽपि मध्याङ्कयापिनौ याद्धेति 

सिद्धम्! । 

दति नवमोनिणयः। 

अथ दशमो निर्णोयते। 

तस्याश्च तिश्य्नरवद्धयोपादेय-विभागोनास्ति। तिशन्तरे तु 

काचित् पूवे-विद्धा प्राष्या काविदुन्तर-विद्धा। न तु तथा दशम्यां 

किथिन्नियामकमसि । एतदेवाभिप्र्याङ्गिरा्रार,- 

“सम्युणा दशमो प्राह्या परया पूवंयाऽयवा? । 

* दश्म्धां पारं भवेत्.-- सति मु° पुस्तके पाठः। 

† उभयत्र तदयेागे तु्रेव,-इति क. पुस्तके नालि । 

† उन्तसदिने मध्याषयगे- चारभ्य, गण्टति सिडम्, - स्यन्त मु° 

पश्सकं म दृष्यते । 

९ पिवा,- इति वि° पुरूके पाठः। 
ने 
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थक्रा न दूषिता यस्मात् तिथिः सा खवेतोमुखो” -रति। 

यथा सम्युणा दोष-र हिता, तथा विद्काऽपि। ्रतिपस्यवो काना" 

--प्व्यादो तियेमुंख पूज्यमुकरम् । दशम्यास्त मृलाग्यादयारपि मुख 

त्वत् पूज्यत्वसुभयज समानम् । 

एवं ख्िते सत्यवेदञ्चिन्यते। किं पुरुषच्छया प्ालर-विद्ध- 

योरन्यतरा ग्राह्या, किं वा नियामकं शास्वमस्तोति। तच, न 

तावच्छास्तं किञ्चिन् पश्यामः । प्रत्युत, .सवतोमु खत-कयनात् पूवान्तर- 

विद्ध योभयोः समलं शास्रेण प्रतोयते। श्रत 'ब्रोहिभिय्यजेत 

य्रैवा- दत्यादिवर च्छक विकन्पो ;वगन्तवयः। न वाषटदोष-ग्रसवा- 

दिकल्यान युक्र- दति शइनौयम्। गव्यन्तराभावेन दोष-ग्रस्तस्याणय- 

वश्पाश्रयणोयवात् । तदुकमाचा्॑,-- 

“एवमे षो ऽएदोषोऽपि\' यद्रौहि-यव-वाक्य याः । 

विकन्पश्राग्ितस्तच गतिरन्या न विद्यत--टति। 

तसमादे च्छिकिाविकन्प,- दति प्रापे प्रमः। श्रस््च वचर व्यवस्धा- 

पकम् । तथा ख माकंण्डयः,- 

“शक्रपदे तिथियाद्या यस्यामभ्युदितोरौविः । 
छृष्णपक्ते तियिग्द्या यम्यामस्तमितो गविः" इति । 

(१) इच्छया ब्रीहाव पदोयमाने प्राप्रयवप्रामाखम्य परिव्यागः, खप्राप्रयवा- 

प्रामाण्यस्य प्रकरनम्, प्रयोगान्तरे त्विच्छय यवे उपादोयमाने प रि- 

व्क्षयव प्रमाण्यम्योव्नी वनम्, लीक्तयवाप्रामारम्य ° शानम्,- इति 

यवे चत्वारे दोषाः [* डो हावप्यक्तक्रमेख चत्वारः । इका दाषा 

इच्छा पिकक्य । तदुराम् । “'प्रमागात्वाप्रमायत्वपरि याग प्रकन्त्नात् | 
तदुख्जीवनहामाभ्यां इयारिदिट्दाषता''--इति। 



२६२ कालमाधे 

मग्वनेन वचनेन पक्त-मेदेन विकन्दश्राञ्रितः, तथा सति दाषाष्ट- 

कस") तादवस्थादेच्छिकविकन्यएव कुलोन खो क्रियते,-इति चेत् । 

मवम् । सति व्यवम्धापके शासे पुर पच्छायाश्रप्रसरात् । श्रतएव 

स्यते,-- 

“उदासीने त॒ शास्तायं पुरुषच्छा नियामिका"
 इति । 

ननु, पक्च-भेदन व्यवस्थाऽनुपपना, स्न्दपुगणे पूवे-विद्धायाएव 

ग्राद्यवाभिधानात्, 

“दशमो चैव कर्तव्या सद गो दिज-सन्तम--रति । 

सदुगो नवमो-मिभ्रा। मैवम् । पक्तये ूव-विद्धा-सकारे 'पूवया 

परया ऽथवा'- इति पर-विद्ध्-विधानस्य निरवकाश्व-प्रमङ्गत् । 

नवमो -मिश्रव-वचनन्त् रष्णपच् चरिताथम् । ननु, पर-विद्धा-निषधो 

ब्रहपरैवत्तं पयने,-- 

“प्रतिपत् पञ्चमो ता माविचौ वरपूणिमा । 

नवमो दशमो चैव नेपोव्ा पर-मयता इति । 
1: _-_--.- - ----~-~~---- --~--~----- ~ ----- -----------

---^ जका ण नज 

..~---- -~-~---------- - ` 

(९) 'सपुणादश्मोर्कःप्या पुन्वया पस्याथवा --द्रति वश्वने दहि विधिदय 

पर्खवस्यति। पव्यैया यता काय्य, ति, परस्या युता काया--कति 

श्व | विधिदयस्य प्रत्तभेदेन व्यवस्थायां पुष्या य॒तव्यस्य छः {त्तं 

प्रया यतेग्यस्य च गशुकपच्ते पिषयोव।चः। तथा च सति पव्वया 

तेत्यस्य ददिः प्राप्तस्यापि प्रामाखस्य खुङ्तपच्े परिग्यागः, खप्रा- 

पस्य चा नामास्स्य कल्पनम् । तथा, छष्णपच्त तस्यव विधेः परि 

तयक्घप्रामास्स्याच्लीवनम् , कल्पिता >'कैसख च हाननिति पुन्वेया 

यता.-इव्यत्र चत्वारोादोषाः। रवं रोया "परया य॒ता इव्यकरापि 

चत्वारर द्या दोषागब्वसख्ितेऽपि विकल्पे भवन्तीति ध्येयम् । 



हितीयादिप्रकरशम्। देह 

कू्मपुराणेऽपि.- 

“नन्द्ा-विद्धातु या पण्णा द्ादभो मकरे सिगा। 

ञ्टगुना नष्टचन्द्रा च एतावे निष्फलाः सताः" टृति। 

श्रमैकाद श्यानन्दातात् दशम्याश्च पूणाव।द कादग्नौ-विङ्धा दशमो 

निष्फला.--ट्ति गम्यते । बाढम् । श्रयमपि निषधः पूराक्रन्यायेन 

करष्णपत्त-विषयतया योजनयः। तसात् पू्ान्तर-विङ्् याद शम्याः पश- 

भदन व्यवस्था द्रष्टा । | 

ति दश्रमोनिणयः। 

न्न्य" 1 र ¢ 1 थध 

अथेकाद्शी निर्णीयते । ` 

तत्रैकादश्यामुपव्ालादानादिकश्च्यभयं विहितम्। उपवाशा- 

लयन्तोवन्नित्य-काम्य-रूपः। दे विध्यञ्च तस्य, दि विध-प्रमाण-बलादव- 

सोयते। उपवाम-विधि-वाक्येषु नित्यशब्द-मदागशब्दादोनां गिल्यल- 

साधनानां समरणान्नित्यव-मिद्धः। तानि च स।घधकामि सग्रशकारेण 

संग्टरोतानि,- । 

. „ “सद्यं सदा यावदायुनं कदाचिदटिकमेत्- 

, पत्य्याऽतिक्रमे 'दोष-ग्रु.रत्याम-चोदनान्॥ 

फलाग्रुतर्वो पया च तत्नित्यमिति कल्तितम्”-- दति । 

शरत च नित्यशब्दारोन्ृषटौ नत्यल-सा्कानि । मि्यणन्दउदा- 

इतोगास्दपुग०,-- 
~~~ ---~ ~ ~ -=-~--~ ---~ ~ ~~ --~ ~ ~+ = = 

* उपे तिक्रन) द्रत व° पुस्तक पराठः। 
30 
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“उपागरैकारणो नित्यं पच्योरुभयोग्पि"-एति। 

छदाशन्दउक्रः सनत्क मारसंहितायाम्,-- 

“एकादौ सदापोया पच्योः रक्र-टष्णयोः"- टि । 

धव्रदायुःअन्द उक्तावि षदस्ये,- 

““दवादभ्ो न प्रमोक्रया* चावदायुः सुटत्तिमिः--षति। 

श्रा्रयपुराण,- 

“उपोग्ेक्रादशो राजन्, यवदायः सटत्तिभिः"-एति । 

सतिक्रम-निषयः कठन दग्िनः,- 

““एकादश्यासुपवसेन्न कदाचिद तिक्रमेत्"- षति । 

विष्णुनाऽपि,- 

“एकदा न मुश््नौत कदाचिदपि मानवः"-इति, 

श्रकरणे दोषमाह सनत्कुमारः, - 

“न करेति यदामूट़एकादेश्रासुपाषणम् । 

ष नरोनरकं याति रौरवन्तममाऽऽटतम् । 

एकदम सुनिेष्ट, योभुङ्क मूढ़ चेतनः। 

प्रतिमासं सभुङ्कः तु किलिषं श्रादिविटममम् ॥ 

निष्कुतिमद्यपस्योक्रा धममशास्ते मनोषिभिः। 

एकादश्छम्नकामख निष्कतिः क्षापि नादिना॥ 

मद्धपानान्मुनिश्रष्ट, पातव नरकं ब्रजेत् । 

एकाद श्चनकामम्त॒ पिदभिः घं मश्जति"- दति । 
„ _ --.+--~ -~~~-------- ० ॥ि 

कन ---~ -------- --- ~ ~~~ ~~ ~ 

*सकारष्नो नमे क्षय्था,--एति विण परक पाठान्तरम्| 
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माररोये- 

यानिकानि ष पापानि ब्रद्रत्या-षमानि ष) 

अरस्नमाञ्ित्य तिष्ठन्ति सम्पराप्र रिवासरे ॥ 

तानि पापान्युपास्नाति मुञ्ञानेदरिवामरे"--इति। 

ान्द- 

"मादा पिदा वाऽपि भ्राटहा गुरहा तथा ) 

एकादश्वान्तु योभुङ्क पक्तयर्भयोरपि"--्ति। 

श्रकरणद्वाषमापनेऽपि दोषउक्रो विष्णग्दस्य,-- 

““वघमादाय विधानन दाद् शोत्रतमुत्तमम् । 

तस्य भङ्गं नरः छता रौरवं नरकं ्रजत् ॥ 

परिगद्ध प्रतं मम्यगकादण्यादिकं नरः। ` 

म समापयत तस्य गति; पपौयसो भवेत्"--एति। 

नाररौयऽपि,- 

““दादप्नोव्रतमादाय व्रतभङ्ग करोति यः। 

दादशन्दं प्रतं चौण निष्फलं तम्य जायत" षति । 

अलाग-चोदना द्श्ित 1 विष्णगद्य पम 

ˆ “परमापद मापन्नाष वा भमुपःम्यते । 

ˆ तके श्टतके चे न त्यजंदूाद भोत्रतम्"-एति । 

फलाश्रवणश्च केषुचिटचनेपु विष्यष्रम् । तत कात्यायनः 

“एकादा म मुद्रः पत्तयोरभयःरपि"--ष्ति। 

पकान्द्;पि,- 

“उपोथकारग्रो सम्यक् परयःर्भयोरपि"- एति । 
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कूर्मपुराणेऽपि,- 

“वदन्तो पुराणानि शयोभ्धयोवराममे । 

न भोक्र्यं न भोक्तव्यं सम्प्राप्ते दइरिवासरे”-- एति । 

वोामाह सनत्कुमारः, - 

“पच्च पत्ते च कन्तयमेकाद श्मामुपोषणएम्"--इ ति । 

नारदोऽपि, - 

“निलयं भक्तिममायु्रनरैविष्ण-परायरैः। 

पचे पत्ते च कन्तवयमे कादश्यामुपोषणम्”-- दति । 

तदेवं नित्यशन्दादिभिहत्भिरूपवासस्य नित्यलं सिद्धम् । काम्य- 

ल षायन्य(दि-फल-श्रवणाद्वगस्यते । तदुक्तं विष्णरदस्ये,- 

“यदो च्छेदिष्ण-सायु्य सुतान् सम्यदमात्मनः । 

एकादरग्ां न भुञखोत पक्ठयोरभयोरपि"--दति। 

कूमपुराण.- 

“यदो च्छदिष्ए-मायुज्यं रियं सन्ततिमात्मनः । 

एकादश्यां न भुख्ोत पक्यारुभयोर पि" दति 

कात्यायनः, 

“संसार सागरन्तार मिच्छन् विष्णुपरायणः । 

रेश्वयथ' सन्ततिं स्मे सुक्रिं वा यद्यदिच्छति ॥ 

एकदश्यां म मुश्ोत पल््योरुभोरपि"- दति । 

खन्द पुराणऽपि,- 
न = ~ -~-~ ----~ ~~~ --------- ~ ---~----- - -- 

* मारदोयेऽपिः- द्रति वि पु्तकं पाठः| 



दितीयादिप्रकरणम्। । १} । 

""यदोच्छदिपुलान् भोगाकक्रि्चात्यन्त-दुलभाम् । 

एकादश्यामुपवसेत् पच्योरभयोरपि"- एति । 

मारदोयेऽपि,- 

ए कादशौ-षम् किञ्चित् पाप-बाएं न विदयते। 

ख्ग-मे्-प्रदा देषा राज्य-पुच-प्रदायिनौ ॥ 

सुकलच-प्रदा देषा शरौरारेग्यदायनो --एति । 

तदेवं फल-श्रवणात् काम्यत्वे सिद्धम । ननु काम्यत मनित्यलं, श्रसति 

कामे परित्यक्र शक्यलात् । तथा सत्यकस्य कमणानित्यव-काम्यलारभया 

हेरूष्या कारे नित्यानित्य-मंयाग-विराधः प्राप्नोति । नायं दोषः। 

खादिरवत् प्रमाण-द्रयेन देशूषयो पप्तः तथाहि । “ खादिगायुपेभ- 

वति" दति क्रतौ नित्यः खादिरोाविहितः। “वादिग वोय्य-कामस्य 

धुप वुर्वति"-- दृति तस्मिन्नेव क्रतौ काम्यवनाए{ित्यः खादिराविहितः, 

तज यया प्रमाण-दय-संवन्धादेकस्यापि खादिगम्य दरूप्यमङ्गो रम, 

तददचरापि दिविध-प्रमाण-सद्धावाद् पवामस्य दकप्यं विन्न स्यात्। 

ननु, विषमेदृष्टान्तः; नित्यः खादिरः क्रवथुः काम्यम्त॒ पुरुषायः, 

उपवासम्तु तित्याऽपि पुरुषाथणएव, तम्य खादिगवन् क्रवक्रव-बोधक- 

्रमलिभिवात् । बाढम् भ्रस्ववं वेषम्यं, देरुण प्रयो जकन्तु प्रमाण- 

दयमस्यव । चकारेण प्रमाण-द यस्येव ' ईरुष्य- साधकलापन्यामान्। 

तथा च छचन्। “एकम्य द्वभयत्व मंयाग-प्रयकलवम् (मो. ४श्र° उपा 

पर)" - दति । श्रत कर्षः पुरुपायस्यप्ुपवामम्य टक यमविस दम् । 

यदि ब्रोदस सद् शो दृषटान्तोऽगकिनिसष्प्रिहो चादि एान्होऽम् । 

म् हि श्द्मदचं कतवथम् । तस्र खयमेव कतुनात् । तच ख नित्यव- 
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काम्यते वाक्य -दयादवगम्येते । “यावण्नोवसम्मिराचं जहाति"--रति 

नित्यलावगमकं वाक्यम् । “श्रग्निहाचं जुह्यात् खगेकामः--इति 

च काम्यलववगमकम् । तस्य च क्रलथैलवाभावेन केवल-पुरुषाथतेव । 

श्रतेाऽग्निरो च नित्यलं काम्यवश्चुति दैरूणमस्ि । 

तश्च णन्द्,न्तगभ्यासादि-कम-मेद-रेवभ वेनेकश्येव कमेण, प्रयेग- 

भेदादवगन्तयम्। प्रयाग-मेदश्च यावल्नौवाधिकरणे (मो ० २श्रण्४पार 

९०) निर्णीतः । तस्य चाधिकरणस्च सङ्गादकाघेतौ च्ोको भत, 

"“याव्रक्तोवं जदोतोति घमः कमणि पुंसि वा । 

कानवत् कम-धमाऽतः काम्यएकः प्रयुज्यताम् ॥ 

न काले जोवनं तेन निमित्त-प्रविभागतः। 

काम्य-प्रयोगो भिन्नः स्याद्यावष्नोब-प्रयोगतः--इति। 

अयमथः । “श्रप्रदोचं जुष्यात् खगकामः"-इति काम्धाग्निराचं 

श्रयते । तथा वाक्यान्तरं पद्यते,--“यावन्ोवमग्महाचं जदाति"- 

हूति । तच संगयः। किं यावन्न) वमित्यनेनाधिकारान्तर वे्यते, किं 

वा काम्टागमिहातरे गुणविधिरिति। तदथमथान्तर-चिन्ता,- किं वा 
यातच्लोवमित्य्यार्चः; कम-धमेः, उत पुरुष-धमः,--इति । यावन्लौ- 

वशब्देन पुरुषायुष-परिमितः कालेऽभिघोयते । काम्येन चाभ्ंहचि 
काल-विशषश्राकाङ्धितः। तख च कानश्यानेन समपेणादयं कमे-धमेः। 

तस्परादुणविधिः ९ तथा चा ग्निराचस्य काम्य प्रयोगएकएव नलन्यो- 

नियति प्राप्न ब्रूमः, | 

या३्लोवश्ब्दो न कानस्य वाचकः, किन्तु लतकः । वाच्याथम्त 

हृष नोवनम । त इ न कम-पर्मवन विधातुं शक्ये, पुरुष-धर्मवारिति 
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प्राण-धारणमभिधत्ते, न तु कालम् । प्राण-घारणश्च पुरुषधर्मः, कालस्य 
तदसम्भवात् । नेन खगकामनेव जौवनमपि किञ्चिन्निमित्तम्। तस्रादधि- 
कारान्तर-चोदना । तथा सति जोवन-निमिन्ता नित्यः प्रयोगः। काम- 

मा-निमित्तः, कादाचित्क प्रयोगश्च परस्परं भिद्यते इति मिद्धानतः। 

तेनाग्मिहोच-न्यायन प्रकृत्याणुपवामम्य निमिन्न-मदन मिल्यपरयाग; 
काम्य-प्रयागञु(म्त॒ । नन्कस्य कर्मणः-कान-भदेन कट-मदेन वा बिमा 
दो प्रयोगौ न संभवतः। न चाच काल-मेदः सम्भवति, निल्य-काम्य- 

योरूपवासयोरुभय।रणकाद श्यामेव विधानात् । नाणव कर्ट-मदोऽस्ि, 

यद्यपि काम्ये परित्यज्य केवलं नत्यमन्ष्ठातुं ग्रक्ध, नथापि काम्यममु- 

तिष्ठामुना रित्यम्य परिक श्रशक्दत।त् । श्रतः कच्चात् कारकया 
नित्य-काम्य-रपो द प्रयागौ न घटते । नायं रोषः । पिविदिषाऽधि- 

करण-न्यायन सद् वानुटिते प्रयाग-दय-सिद्धः। तस्य चाधिकरणस्य 

संग्राशकावेतो च्ोको भवतः.- 

“व्िद्याथमाश्रमाथंश्च दिः प्रयोगोऽथवा मत् । 

प्रयोजन-विभदन प्रयोगोऽपि विभिद्यत ॥ 

श्राद्ाय-भुक्तया टस्निः स्य द्विद्या्यनाश्रमम्तय। । 

श्रनत्य-नित्य-मंयोगउक्रिभ्यां खादिरे मतः" -षएति। 

श्रयमथः। "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विगिदिषन्ति य्न द।मेमं 

तपमाऽनाग्रकेन "दृति गुति-वक्यन पगमात्म-विद्यायां * यज्नादयो- 

विषिताः। रररम्याद्याग्रन चमचन्त् यज्नादेनां मर-गरनि-ररतिषु 
प्रसिद्धम् । तव संशयः कियज्नादौनां दविः प्रयागः, उन मङद्ति। 

° परमात्मदिदयोदयायः--ति वि° पृ्तक प्राठः | 
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तच, प्रयाजन-मेदतत् प्रये(ग-मेदः,- दति प्रवे, पच्च; । निमन्तितेम 

ब्राह्मणएन क्रियमाणस्य भोजगस्य दं प्रयाजने; श्रन्य-कटंक-श्रादू- 

निष्यत्ति, सख-टनिश्च। न च दिभुज्यते। तदत् ब्रह्मविद्याऽथेमनु- 

हितेन यन्ञादि-कमण प्रयोजन -दयं सिध्यति। न च नित्यानित्य-संयोग- 

विराधः, खादिरवदाक्य-दइयेन तदु पपन्तेः। तच पूरेसुपपादितम्। तस्मात् 

सक्लदेव प्रयागः,- दति । एवमचापि सकृदवेापवासं कुवत; काम्य- 

प्रयागोनित्य-प्रयोगश्चु्युभयं सिध्यंति । 

ननु सज्लदनुष्टाननानेकाथे -सिद्भिदधा भवति; तन्त्ेण वा, प्रसङ्गेन 

वा। तद्यथा, द श-पूणमामयाः षलां प्रधान-यागानां'. मध्ये चयाण- 

याणां सष्शत्सकूदनुषठितेन प्रयाजाद्यङ्गनाप्रकारः सिद्यति। तदिदन्त- 

न्म् । पयथमनुष्टितेन प्रयाजादिना पश-तन्त-मध्य. पातिनः पशु- 

पुरे डाशस्याणपकारः सिद्यति। साऽय प्रमङ्गः। एवं सति, प्रकनेऽपि 

तन्त्र -प्रसद्याः कतरस्यापादानमिति चन् । प्रसङ्गस्येति रमः । काम्य- 

प्रयागरीव नित्य-प्रयागस्यापि सिद्धूवात्। तया च सू.तिः,- 

““काम्टऽपि नित्य-सिद्धिः स्थात् प्रसङ्नभयात्मकः"- दति । 

तदेवमेकादग्यपवासम्य नित्यय-काम्यल-लचण-दैप्य-विरिधाभावात् 
दैरूपमभ्युपेयमिति स्थितम् । 

॥ ॥ [॥ 

(१) “च्वाम्मधाद्ाकपालाऽमवस्यायां पौ णेनास्याश्चाचयताभवनि उपांमुया- 

जमन्तरा यजति ताभ्यामम्मिषोमौयमेक्रादशकपान्तं पौणंमासे प्राय 

्दन्र दध्यममावम्यायामेन्रं पयेस्मवम्यायाम्"'- इति शखयक्ता- 

मामास्नयाद्ाकपामेन्रदध्यनद्रपयारूपाणा द्रकत्तव्यानां वयाणाम्, 
ायेयादटाक्पालारपासुयाजानमिघोमारेकादश्कपालसरूपाण। पौगमा- 
सोकरव्यान। चयाय स्यथः । 
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श्रवपवामाङ्ग-तिथि-निणंयस्य बेधापोनलात् प्रथमं दश्मो-बेधा- 

निरूयते। स च वेधल्तिविधः; श्ररुणादय-वेधः, सव्यौरय-वेधः, 

पञ्चदश्र-नाडो-वेधञ्चति । तचारुणादय-वेधाभविधत्प्राणे दग्ति- 

“श्ररुणादय-काले तु दमो यदि दश्यते। 

सा विद्धकादणौ तच पाप-मलमुपोषणम् । 

श्रहणादय-बेलायां दिशां गन्ोभवेद्यरि । 

दुटन्तत् प्रयत्नेन वजनोयं नराधिप" दति । 

गार्डपुराणऽपि,- 

“दशमो -गेष-संयुक्रो * यदि स्यादरुणदयः। 

नेवेपेय वेष्णवेन तदिन कादगो-त्रतम्"--टति। 

श्ररणादयसख प्रमाणं स्कन्द्-नागदाग्यामुक्रम्,-- 

“उदयात् प्राक् चतसखम्तु नाट्काग्ररुणादयः"--इति. 

तसिन्नरुणादयवे घाबड्विधास्ते तु प्रस्नात्तराभ्यं ब्रहुविवत्तं दिताः, 

“कोद शस्त भवेद्रधायागोरविप्रद्ध, कीदृ शः। 

याग-वेधौ ममाषच्छ । याम्यां दुषटसुपोषणम् ॥ 
चतस्लोघरिकाः प्रातररुणादय-निखयः' 

चतुषटय-विभागाऽच वेधादोनां किलाङितः॥ 

श्ररणादय-वेधः स्यात् साद्भन्त घरिका-तयम् । 

श्रतिमेधादिचरिकः प्रभा-सद शनाद्रवेः॥ 

+ ~ नज नन - ~ 

* दश्रमावेधसंयुक्तो,- एति मृ° प्तकपाठः। 
1 समाचच्छा-दति वि प्क्कपाठः। 

31 



९२ कालमाधवे 

मरषेधाऽपि तत्रैव दृश्यतेऽकौ न दृ श्यते । 

तुरौयस्तत्र विरितेयागः खग्यादये सति" दति । 

श्रयमथः। वेधातिमेधमहावेधयोगाश्चलानः * उपवासस्य दूषकाः । 

तत्र रवेः प्रभा-संट्शनात् प्रवे साद्धं घरिका-तयमेकादश्या याप्रं ततः 

प्रारने धरिकाऽद्धं श्ररुणादय-संवन्धिनि द्मो-सद्धावे, वेध.- 

दरत्यच्यते। यद सव्यस दशनात् पव घटिका-इयमुपरितनमेकादशो- 

वयाप पूव तु घरिका-दयं दशमोन्याप्त, तदानौमतिवेधः.--दृतय्यते । 

यदा स्येस्य दश्नादशन-षन्द दइ-कालमेकादभ वयाप्राति ततः प्राक् 

छस्नोऽयरुणादय-कालेारश्मो-याप्नः, तदा मावेधः। यदा खयौदये 

स्ट सति पचादेकादौ प्रत्ता ततः प्राच्यामुद्य-वेलायां दश्ममौ 

विद्यते, तदा योशगरन्दनाभिधयादोषोभवति । स त्त वेधाद्यपेचया 

तुरौयामवतौति । 

नन्वरणदयात् पूवमद्धं गचात्यरतेाऽपि यदि . -मौ-कला ?िद्यते, 

तदा नापवास. कन्तथः। तदभावे त्वपवामसः कत्तंयः। तथा च सखतिः- 

शश्द्धरात्रात्यरा यत्र एकादश्येपलभ्यते । 

ततनोपवास; कर्तया न तु वै दश्मो-कला"- एति 

श्रतयथानिदिषटभ्योऽन्योऽपि कञिदधाऽस्तोति चत् । तेग । 

श्रद्ध रा च-वेधाऽपि यद् वज्यस्तदा किमु वक्रयमरुणादय-वेधदनि व्र 

मद्धराज्रबेध उपन्यस्तो न तु वेधाभिप्रयेण । तदेव ब्रुवन्तं श्रौ नकेन 1 

स्यष्टोकतम्,-- 

* योगवेाखत्वारः+--इति मु° पु्तकेपाः। 
१ > रे ~ 

† ब्रद्दवेवन्तशोगकन,-- दति विर परस्तके पठः । 
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“द्धराते तु केषाञ्चिद् म्या षेघश्ग्यते । 

श्र्णादय-बेलायां नावकाश विचारणे ॥ 

कपालवेधडत्याङ़र चाय्याये हरिप्रिया: । 

न तन्मम मत यस्मास्तियामा राचिर्थ्थिते--षति। 

यएते वेधातिवेधमदावेधयागाः प्ूयमभिरहिनाम्तषु चयाऽरणादव- 

वेधाश च उदयवेधः। तञ्चोदयवेधं कण्ठ (ऽयाद्.-- 

“उदयापरि विद्धा तु दण्णेकादभौो यदा। 

दानवेभ्यः प्रौएनाथ' दत्तवान् पाकश्नासनः"-- हति । 

खत्यन्तरेऽपि,- 

द् शम्याः प्रान्तमादाय यद्देति दिवाकरः । 

तेन स्ुष्टं हरिदिन दन्तं ज्भासुराय तु"--षति। 
पश्र शना डो-वेधम्तु स्कन्द पुराण दगितः,- 

“नागो द्रादश्नारोभिदिक् पश्चदशमिस्तया । 

तेाऽषटाद श्ना मिदूषयत्युन्तरान्तिथिम् "-षति। 

तदवं वध-चयं निरू पितम् । तच, पश्चरशनाडा-वधस्य वधामरस्म 

प विषय-व्यवम्था निगम दग्रिता,- । 

~ ° “सवे-प्रकार-वधायमुपवामस्य दूषकः । 

माद्ध-सप्र-मुहत्तम्तु वधाय बाधते त्रतम्"--इति। 

सवप्रकारदत्यत प्रकारश्रब्दन कमा-काष्टा $दयावेधाति वधादयावा 

खटद्न्ते। ना तिथ्न्हरवत् विमु हन्तं वेधऽपेचिरम्। किन्त स 

कल।द्भदिकिमपि पय्या्नम्। तदुक्तं न(ग्दय,-- 

“लव-वेधमपि विरद, दथम्येकादश् जेत् । 
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सुगायाबिन्दूना स्ट गङ्गाकद्व नि सलम्"--दति। 

खन्दपुराणेऽपि,- 

“'कला-काष्ठाऽऽदि-गत्येव दृश्यते दशमो विभो । 

एषादण्ठां ग कन्तवय तरतं राजन्, कदाचन"--दति । 

छ्यन्तरेपि,- 

“कलाद्धनापि विद्धा ख्यादृश्छम्येकादशो यदि। 

तदाऽचेकादशीं दिला द्दादभीं ममुपेषयेत्"- दति, 

साऽय कनः-काष्टाऽऽदि-वेधाऽरुणादये खग्यादये च समानः। तच, 

श्रणाद य-वेधातरेचणएव-विषयः । तच गारूढडपुराणे विस्यष्टमवगम्यते,- 

“द श्मो-शेष-सयुक्रा यदि स्यादरूणादयः। । 

नैबेपेोय्यं ेष्णवेन तटिनेकादभोौ व्रतम् "दति ! 

वरेखानस-पञ्चराचादि-ेष्णवागमाक्र-रोचा प्राप्तोेष्णवः । श्रतएव 

खन्द पुराणे वेष्णव-खरूपमभिदितम्,- 

“परामापदमापन्रा पे वा समुपस्थिते । 

मैकादभोग्यजेद्यस्त॒ यस्य दौत्ताऽस्ि वैष्णवो ॥ 

समात्मा सवजोवेषु निजाचारादवि शनः! 

विष्णपिताखिलाचारः स हि वेष्णवउच्यत"- दति: 

विष्णुपुराणेऽपि,- 

। “न चलति निज-बण-धमतोयः 

खम-मतिगत्मसु इदिपचपक्त । 

नहरतिम च शन्ति कञ्चिद् पः 

खितममसम्तमरि विष्णभक्रम्”- दति । 



दितीयादिप्रणर कम् । ९४५ 

येक्र-गण-षनयनेवेष्णप-दौ्ां प्राप्रोयः, तं प्रति तिथिरेव नि 

तव्या । एकादशो द्विविधा; श्ररुणादय-वेधवती, रएद्धा चति। तच, 

वेधवतो सवथा त्याज्या । “तदिनिकाद गोत्रतम्"--दति गारूडपुगणे 

सामान्येन प्रतिषेधात् । विग्रषतम्तु सनपक्रादि-भेदेन प्रतिषधाद्र्टयः। 

यएते वेधातिषेध-महावेध-योगास्यादोषाः पूवसुक्राः, तेषु सत्सकादभ्ो 

सन्क्रसन्दिग्ध-संयुक्-सङोए-नामभियंवष्ियते। श्ररुणादयद्ध प्रथम- 

चरिकायां दग्रमो-षद्वावेावेधद्यकः५ स च हिविधः, घरिका-प्रागम 

छत्-घरिकायाञ्च दण्मो-टत्ति-मदात् । तच, प्रारम्ममाच दग्मो- 

यकाद ो सम्पक्रेयु्यते । छरू-वटिका-टत्ति-दशमो -युक्तैकादगो * 

सन्दिग्धा । श्ररुणादय-प्रयम मुहनत्त-द श्रमो-ष्या्निरतिवेधः, तदुपेते- 

कादगो† संयक्गतयच्यन । दय-मण्डलन-द ए़न-मन्दर-वेलायां दणमो- 

सद्धावे महावेधः, तययक्ैकादभो सङ्णतयच्यते । ताएता ममपक्रादयञ्- 

तस्लोऽपि त्याज्याः । तथा च गोमिनः, 

“श्ररुणादय-वेलायां दण्मो यद सङ्गता । 

सपपुक्ंकादों तान्त मोदिन्यं दन्तवान् प्रभुः"--एति । 

गारूदपुराण.- | 

== = “उदयात् प्राक् चिवटिका-व्ापिन्यकादशा यदा । 

. सन्दि्धेकादणो नाम वनज्ययं धमृकाद्धिभिः॥ 

उदयात् क् मुह्णत्तन वयापिन्यकादगां यदा । 
\,/ 

* ठत्खघटिकाव (रन) दप्रमीसद्धावे वेधमुत्तकादरशा; --$ति वि पुम्तकां 

पाठः। 
† उदयात् पुल दश्मौयृतकीदश्री,- ति विर पुकलकैपाटः। 
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संयुककाद्नौ नाम वअयेद म-दद्धये ॥ 

श्रादित्येदय-बेलायाश्रारभ्य ष्ठिनाडिका । 

सङोेकादभो नाम त्याज्या धमेफलेपुभिः॥ 

पुचर-पौच-प्रटृद्यये दादश्यामुपबासयेत् । 

तच क्रतुशतं पुष्टं चयादणश्यान्त् पारणम्”--इति । 

यद्यपि पूैच वेधवाक्य "खादन्त घटिकात्रयम्--दृ्यक्म्, श्र तु 

सन्दि्येकादनौ-वाकये 'विघरिक्रा--दत्यक्रम्*, तथापि नेनाउता वेष- 

व्येण विरे।घः श्र इनोयः । शास्व-द यस्यापि दशमो वेध-त्याग-परत्वात् । 

तदेवं मामान्य-विगेषाभ्यां प्रतिषिद्वादरुणादय-विद्धं कारणो 

रेष्णवेन परित्याज्या यम्तु याग-संज्ञकश्चतुयोवेधस्तस्य त्याज्यवमयात् 

सिद्धम् । श्ररुणादय-बेधाऽपि यदा त्यज्यते, तदा किमु वक्रं 

खर्थीदय-वेधदृति । वचनं त्च कणठप्रोक्ं पूवभेवेादा इतम् । 

यातु चतुविध-वेध-रहिता प्रद्धेकादभो, मा दिविधा; श्राधिक्येन 

यक्ता, तद्र्तिा च्.--टति । श्राधिक्यश्च विविधम् ; एकादग्याधिक्ये 

दाद श्याधिक्यं, उभयाधिक्यश्चेति । चिष्वप्यतेषु परषेष्वरुणादयमारभ्य 

प्रत्तां शएद्धामणेकादशं परित्यज्य परेदुरुपवासः कन्त व्यः । तवरैका- 

रण्वाधिकयो नारदश्रार,- 

“समयणेकादभो यच दादश टृद्धिगामिनौ। 

ददशां लष्वनं काय्यं चयादश्ान्त् पारणम्”--इति । 

इत्यन्तरेऽपि,- 

“एकारो यदा पूणा परतः पुनरेव षा ॥ 
न -- न काक 

* अचतु,--दयारन्य, द्यक्ष. दन्तं नात्ति मु° प.स्तके | 
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पुण्यं क्रतुशतस्योक्रं चयोारश्यान्त् पारणएम्"--एति । 

वष्णरहस्येऽपि *„- 

"“एकादभौ-कला-प्रप्ता येन दादश्यपोषिता । 

तुन्द क्रतुग्रतस्याक्रं चयोदण्यान्तु पारणम्” - षति । 

इादश्याधिक्ये यामश्रार,- 

"“एकादभौ यदा लुप्ता परताद्रादशौ भषेत् । 

उपोग्या दादौ तच यदोच्छत्परमाङ्गतिम्"--दति। 

उभयाधिको ख्गुगाद,- 

“समय्कादभो यच प्रभाते पुनरेव सा। 

सजोपेग्या दितोया त् परतोद्रारणण यदिति) 

नारदोऽपि, 

ममपर्गेकादभो यच प्रभाते पुनरेव मा। 

रेात्तग काय्या परतादादणौ यदि" ति। 

खत्यन्तरेऽपि,- 

“एकाद भवेत्प॒णा परतेद्रादभौ यदि । 

एकादशो परित्यज्य ददशां समुपेषयत् --इति । 

श्वभवाधिक्य-रदितायान्त ्द्धायां न काऽपि मन्ददहाऽम्ति। 

हति प्रषणव-रोक्ता-युक्रानामेकाद निर्णतिा । 

(ननन --- ० क ~ ~ (व = ४ 

* शिवर्हम्ये- दरति विण अरस्तकैपाठः। 
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प्रथ ओत-स्मात्त-पय्यवसितानां प्वराचादि- 
दीशा-रहितानामेकादशौ निर्णोते । 

श्ररुणोदय-वेधम्य वैष्एव-विषयले व्यवस्थिते सत्यदय-वेधः ्मात्ता- 

नुष्टायि-विषयवेन परिशिष्यते । श्रतएव स्मय्यते- 

“श्रतिवधामदावेधाये.बेधासिथिषु रताः । 

सद्रः्यवेधाविज्ञयावेधः छग्योदये मतः"- दति । 

एवश्च छ्यादय-वेधमपेच्यैकादगो दिघा भिये ; शद्धा, विद्धा 

चति । तत्र इद्धायां पूवषरचलारोभेदाभन्ति; एकाद खाधिक्यं, 

द्वाद श्याधिक्यम्, उभयाधिक्यम्, श्रनुभयाधिक्यञ्चेति । एवं विद्धाया- 

मपि चलारोभदा उन्नेयाः। दद्धायामेकादश्याधिक्ये दय स्िथ्यारप- 

वास-याग्यतामाद टदवमिष्ठः.- 

“ममयणकादनौ यच प्रभाते पुनरेव सा। 

लुणते दादभो तद्िनुपवासः कथम्भवेत् ॥ 

उपास्य द तिचो ततर विष्ण-्रौएन-तत्यरैः"-- दूति । 

उभयोारधिकारि-भेदन यव्या स्कन्दपुगणे दशिता.- 

"प्रथमेऽहनि सम्या व्याणाहोगाच-संयुता । 

दादश्याञ्च तथा तात, दृश्यते पुनरेवच॥ 

पूवा काय्य ग्णदम्येम्तु यतिभिश्चोत्तरा तिथिः *"--इृति। 
भक ~ = ~~ - ~-----> ~ ~~~ . = 

विभो द्रति वि° परूकेपाटः। 
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एतद परेदयददण्यभाव-विषयम् । तथा च रूव्यन्तरे,- 

“पुनः प्रभात-समये घटिका यदा भवेत् । 

श्रचोपवासे विरितश्चतुयाश्रम-वासिनाम्॥ 

विधवायाश्च तत्रेव परतेपद्रादणो न चत्--इति। 

गारडपुगणःपि,.- 

“पुनः प्रभात-षमये धटिकेका यदा भवेत् । 

श्र चो पवासो विदितोवनम्थस्य, यत्तथा ॥ 

विधवायाश्च तत्रैव परते दादश न चत् "-एति*। 

पुगणान्तरेऽपि,- 

"एकादशो यदा प्रणा परतः पुनरेव सा । 

पुण क्रतुश्रतस्योक्रं चयादश्वान्तु पारणम् दति । 

एवमेकाद श्राधिक्य-पक्च ग्टहि-यत्योयवस्थाऽभिहिता। हाद श्याधिशच 

पूवयषएपवासमाह नारद्, - 

“न चदेकादभो विष्णौ दादौ परतः ग्यिता । 

उपो थेकादग्रौ तत्र यदोष्डत्परमं पदम्'--एति। 

व्कान्दऽपि,- 

„ “श्रद्धा यदा समा दोना समक्तोणाधिकान्तमा । 

। 

एकादग््ामुपवसेन्न शद्धा वेष्णवोमपि"”-- एति । 

दशमो-वेध-ररिता शदधंकादशौ यदा परेदुरुदयादृध्व नास्ति 

~. --~---~ ---- - --------- ~~ 
= 

* गासड्प्रागेऽपि-प्यारभ्य, दति, द्रवन्तं, नाज्तिक० विण पु 

कये: 
3:2 
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विस्तदय-षमा* तते नयना वा, दयोरपि पचयोदादभो परेशरुदय समा 

न्यनाऽधिका वा भवति, तच सपैच दृषड्धेकादओो उपा न विद्धा 

षणां दादभो सुपवसेदित्यथेः। एवश्च सति, प्रहृते द्वादश्या धिक्येऽपि 

एकादभोखमन्युनयारन्यतरलात् प्रथमेवोपायत्युक्रमभवति । सुभयाधिक्य 

परेदुरपवासगारुडपुराणे दितः 

। समुरणेकादभो यत्र प्रभाते पुनरेव सा । 

ततपोाव्या परा पुण्या परतेोद्ादशौ यदि” इति । 

वराषपुराणेऽपि,- 

“एकादभौ विष्णना चेत् दादथो परतः स्थिता । 

उपागा दादशौ तच यदोच्छत्परमं पदम्"--इति । 

खपत्यन्तरेऽपि,- 

“समरणेकादभो यच प्रभाते पुनरेव सा । 

्र्णवो चेत् चयादश्धा घरिर्कैकाऽपि दृश्यते ॥ 

ग्टदस्याऽपि पदां कुय्यात् पूथान्नोपवरेत् मदा । 

पूएाऽयेकादभो त्याज्या वद्धं ते दितयं यदि” दति । 

एवमेगेकाधिक्ये दितयाधिक्यऽपि निणयादशितः । श्रतुभयाधिक्ये 

तु नास्ति सन्देहः । दति शद्धायाञ्चवारोभदाष्यवस्यिताः। श्रय 

विद्धायाञ्चलारोभेदाव्यवस्वाणन्ते । तचाप्येकाद् श्धाधिक्य पूवैवत् ग्टङि- 

धत्योग्धवस्था द्रष्टा । तदाद प्रचेता,- 

“एकादशो विटङ्क चच्छक्त छष्णे विशेषतः । 

उ्सरान्त् यतिः क्ुग्यात् पूवामुपवसेत् गहो--इति । 

 * विन्य समाप्ता, दति मु° पुस्तकं पाढः। ` । 
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नचेतदाक्छ शद्धाधिक्ये दरितार्चमिति शङनौ यम्, बाधकाभषेन 

विद्धाधिक्येऽपि तदचनप्रदृ्ेनिवारयिठमथक्यलात् । दारभ्ाधिक्य 

परदयरुपवासः। तदाह यासः, 

“एकादशो यदा लुप्रा परतोदादश्ौ भवेत् । 

उपाव्या दादौ तच यदो च्छन्मरमाङ्तिम्"--इईति । 

शप्ता, श्रादौ दशमोमिश्रलात्परतोटद्यभावाच चयद्घुतेति यावत् । 

खभयाधिक्यऽपि परेदयरुपवासः । तदुक् भवि्य्पुराण.- 

“एकादशं दिशा * युक्तां वद्धंमाने किवजयत्। 

तयमा्-स्थिते सेमे कुर्वीत दशमो-यताम्- इति । 

उभयामाधिक्ये त॒ मैवास्ति सन्द, केखन्तराभावात्। न च 

विद्धलादस्ि सन्द हः+--दति वाच्यम्, श्रषति केखन्त्रे विद्धयाश्रष- 

पादेयत्वात्। तथा च विष्णग्दस्यम्,- 

“एकाद गो भवत्काचित् दशम्या दूषिता तिथिः । 

टृद्धिपकठे भेदोषः रयपक्ठे त पुण्प्रदा--इति । 

दूति विद्धामेदावयवम्धापिताः। श्र, शएद्धा-विद्धयाहभयारण्यष 

निरय-पंगरहः, एकादशो दाद ्मोरभयेारपि द्धौ परेदुरुपवामः । 

दमारण्यदद्धो पूवः । एकादभौमा्-ढद्धौ गदि-यत्याव्यवस्था । 

दादभोमाच-ृद्धै शद्धायां सवर्षा परवय॒िद्धायां परेदुरिति 

तदेवं शास्तारथे यवभ्थिते यानि यावन्ति मुनि-वाक्यानि विधायकानि 

निवेधकानि वा, तामि सब्राणि याक्र-निपयाविरायम व्यवस्थापन 

यामि। त्र यवष््ापन-प्रकारं दश्रयाम.। कान्द,- 
क क 

* दशा, दरति विर प्तक पाठः। 
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“प्रतिपत्रभतयः सवोउदयादोदयाद्रवेः। 

सत्यणादति विष्याताहरिवासर-वजिताः"-इति । 
हरिवामरे तु समयुणवं प्रकागन्तरेणोक्तं गारुर.- 

“उदयात् प्राग्यदा विप्र, मु हन्तं-दय-संय॒ता । 

समयक द ज्ञेया तत्रैवोपवसेत् ग्टदी"--शूति । 
भविधत्पराणऽपि,- 

“श्रारित्योदयवेलायाः प्ाङ्हन्तेदयान्िता । 

एकादशो त॒ सम्पूण विद्धाऽन्या परिकन्यिता"--१ति। 

तदेतदचन दयमरुणादयवेधापजौवनेन प्रटृन्तवोद्ैषणव-विषयम् । 
दश्मोवेध-निन्दकानि तु वचनानि दिविधान्यपलभ्यन्ते; कानिचिद्- 
रणादयानुवादेन प्रत्तानि, कानिचित्तदननुवादनेति। तथा भविषे-- 

“श्ररुणादयकाले च दशमो यदि दृश्यते । 

तच नेकादभो काय्या घमकामाधनागिनो'- एति। 

कोसः, 
“श्ररुणाद यवेलायां विद्धा काचिद्पोषिता । 

तस्याः पुचर्भतं नष्टं तपमात्तां परिजयेत्"- दति । 

एतादृशानि सवाणि वेष्णव-विषयाणि द्रष्टव्यानि । श्ररणोदयाङ्ग- 
वादमन्तरेण दमो विद्धा-निन्दकानि च कानिचिद् वचनान्युपलभ्यन्ते। 
तद्यथा । नारदः,- 

| "दशम्यलुगता यत्र तिथिरेकादभ्ौ भवेत् । 

तत्रापत्यविनाश्नश्च परेत्य नरकं ब्रजेत्"--द्रति) 

ब्रहुत्रैवत्तःपि,- 



दितीयादिप्रकर्यम्। ५५8, 

“दश्मो-गेषमंयु्तां यः करोति विमृधो; । 

एकादभो-फलं तस्य न स्याद् दादश्वापिकम् एति । 
विष्णग्दस्य,- 

"द मो -पेष-मंयुकरासुपे येकाद भो इल । 

संवक्छर-छृतनेर नराधमण मुच्यते "--दति। 

दृश्रानि सवाणि श्ररणादयवेध-खययादयवेध-दय-मामान्येन 

्रटृन्तवादर ्एव-समात्तोभय-विषयाणि । तच, वेष्णव-विषये निरङ्कुश 

परव्तन्ते। स्ममान्त-विषय दभयाधिक्य इद श््राधिक्ये च स्व-पुरुष-विष- 

याणि द्रषएटद्याणि । 

द्म विद्धाऽग्यनुज्नापकानि कानिविद्रचनान्युपनग्यन्ते । तद्यथा । 

खन्दपुराण,- 

“"चयोदणश्यां न लभ्यत ददशो यदि किञ्चन! 

उपाध्ैकादगो तच दण्मो-मिभ्रिता;पच-एति। 

सत्यन्तरेऽपि,- 

''उपाख्येकादरभौो तत्र दादभौ न भवेद्यदि । 

दशम्या दि विमिग्रैव ° एकादग्य्व घभक्त् -इति। 

दद्द 

“द्वाद ओ खन्यमन्याऽपि यदि न स्यात्परेऽहनि । 

द्मो-मिभ्िता काय्या महापालकनाशिनौ इति । 

व्यप्र ङः, 
“"एकादग्नौ न लभ्यत दादणो मकमा भवेत् । 

* दद्न्यापि हि सिञ्रक--षएति ति पन्त पाठः| 
~~~ क 
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उपेाग्या दश्मो-विद्धा* शषिरूदालकेऽत्रवोत्”--दति। 

हारोतोऽपि.- 

"योदा यदा नष्टा दादश घरिका-दइयम् । 

दशश्चैकादभो विद्धा सेवेपोया सदा तिथिः--दति। 

एतादृशानि वाक्यानि सवैण्छतुभयाधिक्ये सवे-पुरुष-विषयाणि, 

एकाद श्याधिक्ये तु स्मान्त-खहम्थ-माच-विषयाणि द्रष्ट्यानि, न लेतानि 

्रष्णव-विषयाणि । प्ेष्णव-प्रकरणेषु विद्धाऽभ्यनुज्ञायाश्रद शनात् । 

समं कादो-परित्याग-विषयाणि कानिविद्रचनान्य॒पलभ्यन्ते । 

तद्यथा । खन्दपुराण,- 

"एकादभो भवेत्पुणा परतेदादशौ यदि । 

तदा दकादभो ग्यक्ता दादश समुपाषयेत्”- ति । 

तया च कालिकापुराणे,- 

““एकादभो यदा प्रणा परतोद्रारश भवेत् । 

उपोष्या दादणो तच तिथिद्द्धः प्रशस्यते”--दटति । 

गारूडपुराणे-- 

“पला भवेद्यदा नन्दा भद्रा चेव विवद्धूते । 

तरोपोष्या तु भद्रा स्यात् तिथिदद्भिः प्रणस्यते”- एति ।~ 

दशानि सत्राणि वैष्णव-विषयाणि। दिन-जय-विषराकाणि 

कानिचिदचगान्युपलभ्धन्त । नारदः+ 

* उपेष्येकादश्नी विडा,--इति मु° पुस्तके पाठः| 
1 बादृश्रानिः-- इति मु° पुरूके प्राठः 4 



दितीयादिप्रकरणम्। 
॥ 

“यदि देवात्त संमिदयोरेकादश्चां दिमचथम् * । 

तच क्रतुशतं पुषं दादध्ोपारणं † भवेत्"-इति । 

कूमपुराणेऽपि,- 

“दिस्पगेकादौ यच तजर सन्निहितेहरिः। 

तामेवेपवसेत्कामं श्रकामेविष्णतत्परः"--ति। 

श्रवराद्यन्तयादशमो-दादण्योमध्ये एकादग्ोत्येनादृ रं दिनषयं ¡ यदा 

प्राप्नोति, तदा परतेादादभो-टद्धिरटद्धिश्चत्युभयं सम्भवति । तज 

यद्यदरद्भिस्तदा यथोक्तं दिनयमुपोग्यम् । तदक खन्दपुराण १,- 

¢" दिनत्रयग्डते देवि, नेपाय्या दश्मो-युता । 

मेवेपोग्या मदा पुण्या परतश्चत् जयोदशो- षति । 

दादशै-दद्ध, “एकादभौ यदा लप्ा"--ृत्यनेन व्याम-वसमेन 

परेदयरुपवासदृति पूवमेव निर्णोतम् । यदा ला्म्रयरेकादधो-त्रयो- 

दश्णोर्मे दादणोत्येतादृशं दिनत्रयं, तदा नारदम सय्यते,- 

“एकादजो दादभो च रात्रिशेषे योदशो । 

तत्र क्रतुशतं पुण्र चयोदणश्याग्त् पारणम् ¶ । 

एकादभो दादभौ च रात्िगरपे जयोदधौ । 

चिसयुश्रा नाममा प्रोक्ता ब्रह्महत्यां वयपाहति"--दति। 

# तिथिचयं,--दइति वि° परम्तके पाठः। 

† दादग्यां पारणे- द्रति वि* पुस्तके परादः। 

] रकादश्रौयेतन् दिनवयं,-- धति मु° त॒स्तके पाठः। 

§ पराणान्तरे,-श्ति विण पुस्तके पाठः| 

¶ नास्य खोक मु" प्तके। 



२५६ कालमाधवे 

तदेतद्ैषणव-विषयं यति-विषयं वा दरष्टयम् । खुदसये तु तन्निषिद्कम् ॥ 

तथा च कूमपुराणे- 
“एकाद द्वादश च र(चिगशषे चयोदशभे । 

उपवासं न कुर्वीति पुच्र-पौच-समन्वितः"- दति । 

पद्मपुराणेऽपि,- 

एकादनो द्वादणौ च राजिश्ष जयादशे। 

असक् तददोरार नरपोयन्तद्ुतायिभिः"-- रति । 
यत्तु खब्यप्रङगणेक्रम्,- 

“श्रविद्धानि निषिद्धश्च न लभ्यन्ते दिनानि तु। 

सुहन्ते. पश्चभिविद्ा याद््रैकादशो तिथिः ॥ 

तद धं-दध न्यन्यानि दिनान्युपवसेदधः । 
पवि न कन्तव्या षष्टयेकाद यष्टम ॥ 

एकादशोन्त दुर्वा चयते इादशो यद" इति। 

श्रच, निषेधोयति-पिषयः, विधिग्टदम्य-विषयः । वेध-षाड्येन 

रेयत-शड़्ग माग्रदिति पञ्चभिर हन्तरिलयकम् । तदेवं, नानाविध- 

वचन-्वस्थापन-प्रकारोवयत्पादितः । श्रनया य॒त्पत्या मन्द बुद्धिरपि 

व्यवश्याप यतुं शक्रोत्येव । 

दत्युपवास-तिथिनिरूपिता । 

 श्रयाधिकारो निरूप्यते । 

तत्र नार्, 
+ ~ ~ ~~ = = -- ~ -~-- ~~ ध ध 

* तद्भूतं निधिदंः-- इति वि ° पृक्के प्ठः। 



दिरीयादिप्रकर कम् |. `. १६९ - 

“श्रष्टाब्दादधिकोमत्याद्पूणा शि ति-हायमः। 

मुष्क योभानवोमोहादेकारणग्ां उ पात्" एति। 

` कात्यायनेाऽपि.- 

“श्रषटवषाधिकोमत्याद्यो ति-न्यन-वन्छरः । 

एकाद श्यामुपवसेत् परत्योरभयोग्पि"--ईति। 

| एहसस्य तु श्ैकाद मेव नित्योपवासः। तथा च कूमपुराणे.~ 

“एकादश्यां न भुख्ोत पर्यीरुभयोरपि । 

वानप्रश्योयतिरैव शक्रमेव सदा गरौ - दति । 

भविथोक्रेऽपि.- 

| "एकादशं न भूद्कौत पच्योरभयोरपि । 

ब्रह्मवारो ष नारौ च शुक्रामेव सदा रस -रति। 

..` भारौ दिघवा, तस्याएव यति-धभवात् । पतिमत्यास््पवाषं मिषे- 

| धति विष्णः,- 

| “पत्यौ जवति या नारौ उपोग्य व्रतमाचरेत् । 

| भ्रायु्यं इरते भक्तनेरकञ्चेव गच्छति"--इति । 
मरुः 

^"मालि स्तीणं एयग्यश्नोन व्रतं नाणुपोषणम् । 

पतिं एश्रूषते यत्तु तेन खगं मद्दौयते * "--इति। 

¦ मकष्छधः 1,- 

न "नारो खखनमुन्नाता भना पित मुलन वा। 
५ 

[9 न -१४०३०५ 

* भाखीदमङ मु ° पुक्तके | , 
7 ि कये प {ि* @ ये {दः 4 माकेदेयपृरावेः--ति वि* कण पु्तकवेाः पाठः। 

४ 0 हि 25 



२४९८ कावमाधत . 
(५ 

निष्फलन्त भवेत्तस्यायत् करोति त्रतादिकम्”--इति । 

श्रादिशन्दारलङर-गन्ध-पष्य-धूपाञ्ननानामुपसग
रदः। तदा मनुः 

“पुष्यालङ्कारवस्ताणि गन्धधूपारुलपनम् -इति। 

पर्युरतुमत्या तु पतौ ब्रतादिष्वधिकारिणो भवति। तेद! कात्य
ायन 

भाया पत्य म॑तेभैव व्रतादोनाचरेत् सदा --दति । ` 

शङ्घामेवेत्य वकार छष्टैकाद श्यासुपवाष-निषेध-परः। तथा 'च 

कूमपुराण-- 

। ““सद्भान्यां छष्णपत्ते च रवि-एएक्र-दिनं तथा । 

एकादश्यां न कुर्वीति उपवासश्च पारणम्”--दति । 

 गौतमेऽपि,- 

“श्रादित्येदनि संरान्यामसितेकादणोषु च । 

शरीपाते इते श्रादं पुत्रो नोपवरेत् रुदो "दति । 

। , श्र, पुति विशेषणं पुचवतेादोष-विशेष-प्दभनाथम् । तथाच: 

पदमपुर 
| 

^सकरान्त्यापुपवासेन पारणेन युधिष्ठिर । 

एकादग्याञ्च छष्णायां व्यष्ः पुत्राविनग्यति"--इति । . 

, मारदोयेऽपि,- [र 

| “दून्दतयाकसंक्रान्धारेकादश्ां सितितरे।  ;'. 

उपवासं न कुर्वति यदीच्छेत् सन्ततिं भ्रुवाम् --दति। 

शच सक्रान्द्ादिषपवाषसखय पिपेधः संक्रान्यादि-निमित्तकद्य* 1. 

लस च कलव्यायन 
= ~ = +~ ^ --~---~--- ~^ 

# पदादपोनिमिसकसयः--इ्यभिकं विर पश्च । 

. -~---~--= = ` -- 



| हितीयादिगक्षरडम् | ९५९ । 

“एकादशेषु कृष्णासु रवि-संक्रमएे तथा । 
शब््रद्धखापरागे च न क्यात् पुववान् गरौ ॥ 

तक्मयुक्रोपवासस्य निषधोऽयमुदाइतः। 

,., , प्रयत्यन्तरयुक्रस् न विधिन निषेधनम्" दति । 

जैमिनिरपि, - 
.  “तननिमिन्तापवासस्य निपेधाऽयमुदाइतः । 

। ८ ॥ १ 1 

नारुषङ्गशतेग्राद्या यते भित्यमुपाषणम्"--टति । 

`, -श्रयमर्थः। 'एकादश्ुपवामख नित्यलात् मं्रानयायुपवास्य ह 
# काम्यलात् कान्यापवास-निषेधे न नित्योपवास-निषधः सिष्यतीति। 

 संकनाग्यादि-निमित्तकोपवासः संवत्तेनक्र,-- 

| “श्रमावास्या दादौ च संक्रान्तिश्च विग्षतः। 

एताः प्रश्रस्तास्तियया भारुवागम्तयेवच ॥ 

शरव रानं जपादोमेा दवतानाश्च पूजनम् । 

उपवासस्तथा दानमेकं पावनं सतम् "--इति । 

, गरखस्य तु शक्रायासेव नित्यापवामः, द्वयक । नेमििक-कान्दो- 

पवामौ तु छृष्णायामपि कन्तयौ। तच, नैमित्तिकः खत्यन्तर पयते, 

* “^ श्रयनी-वोधिनौ-मध्ये या छृषीकादणो भवेत् । 

'... " ` कवेपेग्या द्येन मान्या ष्ण कदाचन" दति । 

काम्बद् खन्दपुगाे,- 
५ ।  : 'पिदूण) गतिमजिष्डन हष्णायां ममुपाषयत्"--इति । 

सनत्कमारः,-- 
“भागुवारेण मयका ष्णा मक्रान्ति-संयुता । 
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` कालमाधै 

`.“ एकाद ष्देपाया सरवसम्यतकरौ त
िथिः. इतिं ५ 

अ्यपुरारेपि,- 
॥ 

“एकाद न्तु रष्णायामुपोय्य 
विधिवन्नरः! भ त 

सख्छद्धिञ्च षायुज्यद्च गच्डति*"--दति। | 

वासा निषिद्धः \ तया ब पितामह 
५ 4 

। 
(ति; 

५११ 

सं करोति यः 
र 

ते † यया"--इति। 

,' {दिगश्ये पुजवता ग्ररस्थस्याप 

"एकादश्या दिनचतय
 उपः 

त्ख पुचाविनग्यन्ति रायां 
पिण्ड 

,., १ 

५; मरपुराणे- 
# दिन्येऽकंसंकरान्तौ

 गणा वन्द्रस्थयो, । 

खपवासं न दुर्वीत पुच-पौच-समग्वि
तः दति, 

णा 
द्विगक्षय-लचणं परपर

 

चेकवारे यख्िम् घ स्याटिनचयः"-- ईति) 
“त् तियम्ता 

बरिषाऽपि.- 

| एकसिम् सावने वि (तसो नाज्वितय यदा । 

तद! दिनक्तय, प्राक तच साशिक फलम् 
--इ्ति। 

कलमनेपवाप-यतिरिक्
-दानादि जन द्रष्य, उपवास निषिड- 

। कृशे विषये किं कन्सवयनित्याकाङ्गायां वायपुराणे परत, 

““उुपवासे निषिद्ध ठ भच्छ किलित
् प्रकल्पयत् \ . “4 

" :. न नृषु 

~ ह्यपवासेन खपवास-फलं लभत 
। 

नन 

सप् 

~ ~ ~ ~ 

कर 
[2 +) 

+ सदच्छति,- दति प° पस्तकं पाठः। 

‡ प्पुराणे, दति वि" परूके पाटः । . 

पुस्तके प्राठः । 
} निदे -इति वि

 



दिरीयादिपतरमन् #. २९१ 

मकरं हविध्याश्नममोदनं बा 

न्तिलाः रोरमयाम्ब् चाष्यम् । 

यत्प श्गव्यं यदि सापि वायुः 

प्रशस्तमजान्तरसुत्तरश्च"-टति॥ 

चुपवासाषमर्थस्त् एकभक्षादोनि कुयात् । तया च सतिः, 

उपवासे वशक्रानामभोति रूष्वभो विनाम् । 

एकभक्रादिकं काय माहइ कोधायनो मुभिः"- ति । 

भाकष्छयपुराण",- 

“एकभकरेन नेन तथेवायावितेम च । 

खुपरवासेन दानेन म निद्ादधिके भवत्"--दृति । 

कूमेपएराणेऽपि,- | 

| "“एकभकेन नक्रेम रोणटद्धातुरः छिपत् । 

नातिक्रमेत् दादगौन्तु उपवाषत्रतेन च'-एति। 

छल्यन्नरेऽपि,- | 

“एकभक्तेन मङ्गन षालबृद्धातरः रेपित् । 

यामलं फलं वापि न निदरादगिका भवत् षति, 

भविथा्रणे- 

'. “एकाद ग्वामुपवमेन्नक् वाऽपि समारगत् " -एति। 

नित्यकाम्ययारघरकास्त प्रतिमिधिभित्रत कारययः। तथा च 

) र 
५ 
^ 

व्न्य 
+” ‰& 

= 
१ 

[1 1 नि 1 
1 व 9 8 

& ५ 

ष » मार्दवे ऽपि,-- एति वि* पश्तकं पाठः
| 
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॥,। 

“न 

` “श्रसाम्थे शरीरस ब्रते च समुपस्यते । 

कारयेद्धमपन्नीं वा पुत्रं वा विनयान्वितम्” दतिः 

चेडीमसिः,- 

भायो प्यत्र कुयाद्ायायाखच पतित्रतम् । 
श्रसामथं परसताभ्यां व्रतभङ्गान जायते"-दति । 

ˆ छन्दपुराणः- 
पुत्र वा विनयोपेतं भगिनौ भरातरं तथा । 

एषामभावएवान्ये ब्राह्मणं विनियोयेत्"--दति ॥ 
: अन्यापि, - 

भ्रातर भगिनीं शिष्ये पृतं वा विनियोजयेत् । | 

तदभावे तूपवासं कारयत् ब्राह्मणादिभिः"-- शति । 

¦ सत्यमरऽपि,-- | 

` पिद-माद-पति-भाट-भर् गुवारि -भसुजाम्* । 

श्रृ टाधमुपोधिवा खयश्च फलभागवेत्"--एति। 

 का्यायनः,-- | 

पिषट-माट-ख-भाट-गृरवयं च विगेषतः । 
उपवास प्रक्वाणः पुण्यं तगुणं लमेत्॥ 

दिए नाच दात्या! एग्ृषा विहिता च सा। 

मारौ च पतिमुदि ख़ एकार श्यासुपाषिता ॥ 
भि क पि 1". “ 0 ण =-= पि 1". “ 0 ण 

* गुव्नाय्यमूसलामः--डइति वि ° पुरतके पाठः| 
प्कतत्य --दति प्राटान्तयम्। 



न्न, चग कि 7 

0 न्क, ४, ५. 

दितीयादिपकरडम्) २६१... 
¶ 
1 

पुष्य शतगुण प्राह्गमुनयः पारदभिनः 

` उपवासफलं तसयाः पतिः पराभो्यसंशयम् ॥ 

र्यां चतियाये च एकादश्यामुपोषितः । 

पुरोधाः चज्रियस्याद् † फलं प्राप्रोति निखितम् ॥ 

पितामहादोनुदिश्य एकाद श्वामु पोषण । 

षते त॒ तत्फलं विप्राः, समग्रं फलमा्रपः । 

कत्ता दग्रगुणं पुषं प्ाप्नोत्यच न संश्रयः। 

यमुदि्छ रतं साऽपि समो फलमाम्नयात्"-- दृति । 

 पुराणाकरे 
राञ्यस्यानाधिपाय च एकादग्यामुपापितः। 

पुरोधाः रवियस्थाद्भं फलं प्राप्नोति मिद्धितम"-इति+ । 

प्रतिनिधौ च कश्चित् विषः सयते, ¢ 
“काम्ये प्रतिनिधिमास्ि नित्य नमिन्तिकेचषः। 

काम्यऽषयपक्रमादध्तं केदित् प्रतिनिधिं विदुः"--एति। 

श्रयमर्थः ¦ नित्यं नैमित्तिकशच प्रतिनिधिनाऽणुपक्रम्य कारयेन् । क्षाः 

२ इवा खषामथ्यं परोच्य खयमेवेापक्रम्य कुर्यात् । श्रसामय्य पपक्गमा- : 
५ 

न क धन्कथकै 

{६ ५ ~~~ ~ ~ ~ 

%. ज्तुशतं,--ति विण प्तक पाठः। 

† राज्यस्य एति मु पुम्तकर पाठः। 

{ पररघाः चचियः साज इति वि पर्तक्रं पाठः । 

₹ मावामदादीनदृष्यः- दति विण प॒ल्तकं पाठः| । 

|| ते ते त् पकलं,-- दति वि पुस्तकं पाठः| 

४1 पुरारे च --षद्यरिभ्य, इति)न मास्ति मु* पके । 



दं ्रतिनिधिगाऽपि ताकारयत्। उपवासाकरणं प्रथित शशं श्तेः 
` श्रय चतुर्धां दिवा ु कवैन्दवश्वरेत् । 

एकादा दिवा रात्रौ गकं सेव तु पवि दति} 
सत्यनरे,- 

श्रकं पवये रात्री चतुर्दश्यष्टमी दिवा । 
एकादण्यामहाराच भुक्ता चानद्रायणं चरेत्” । 

अथ काम्योप्रवास-कमः। 
ताङ्गिरा-- 

“वायमाद्न्तयारकाः खायं प्रातश्च मध्यमे । 
उपवास-फलंपररुजेद्याद्क्-षतुष्टयम्"-ईति \ 

रेवल- =, 
। “दगमयामैकमक्रह मांस-मेथुन-व्जितः। 

एकादशोमुपवसेत् प्यारभयारपि ॥ ` 
द्वतास्तख्य तन्ति कामिकन्तस्य सिद्धति" दति । 

हस्पतिरपि,- 

दिवा निद्रः पराम्नशच पुनभोणन-मैथुमे । 
लौद्रं कांामिषनोलं दाद श्यामषट व्येत्"- दति ।. 

ष्पुराण,- 

कासं मसं मख्रांञ्च सणकान् केोरदषकान्^९ । । 
प्राक मधु परान्नश्च त्यजेदुपवसन् स्तियम् "दूति । 

दत्यकरेऽपि,- 
णी क नि भ ययय ~ न ~~ न = 

(९) केर्दृयज्चाधान्धपमेद् घुश॒ताषे उद्धिखिवः। 



“रकि मिं मखरांख पुगभाजम-मेथुने । 

धतमयम्बपानश्च दमया प्ेष्णवस्यजेत्"-- दृति । 

(विम भ. 

“श्रसन्नाव्यान् दि सम्माय तुनस्यतसिकादलम् । 

श्रामलकाः फलं वाऽपि पारणे प्राश्च प्द्यति ॥ 

श्रसङृ्जलपानश्च दिवा सख्वापश्च मेथनम् । 

५; ताम्बूले मामं वरयेत् व्रतवामरे" इति । 

५... “उपवासे तथा श्रां न खादेदन्तधावनम् । 

ध | दन्तानां काष्ठमंयागेदन्ति मप कुलानि च 
दृति। 

दकधावने प्रायश्चित्त विष्णरहस्य,-- 

> ^ `, आद्धोपवाम-दिवभे खादिता दन्सघावनम् । 

४ ध . ` भाखच्धाः शतम्यतमग्् प्राप्य विगरष्यति --द्ति । 

हारितः. ^पतित-पाखण्डि' नास्तिक-मभाषणमनताच्ोलादिक- 

सुपवासादिषु वजयेत्"--दति । कृमपुराण ` 

 म्वरियामान्यजान् रतिं पतितश्च रम्बनाम् । 

म सधेकराभिभाषत नसत ब्रतवामरे "--इति । 

६. भिन्द 9 

| "क्घल्यालाकनगन्धादि खादनं परिको चनम् । 

शक्षस्य. उजयेत् सवे शामामान्चाभिकाङ्कणम् ॥ 

[व प 
जननि न+

 क् 

[^ ॥ 9 न + 

॥ 4 

+ पाद कन विनपुक्तकय। पाठः| 

$ 



+! 
22४ 

“ गात्रभङ्गं थिरेोभ्यङ्ग ताम्बलश्चानुसेपगम् । 

,.. ब्रतस्ोवस्लयेत् स्वै' यक्चान्यच निराकृतम्" इति †; 

श्ह्याण्डपुराणःऽपि* . 

| कांस्यं मां सुरां क्तोद्रं लोभं वितथभाषणम् । ̀  

व्यायामञ्च प्रवासश्च दिगखप्रं तथाऽजनमम् ॥ 

तिलपिष्टं मखरांख्च दादशेतानि वेष्णवः। 

दराद्यां वस्म यन्निल्यं सृवपापेः प्रमुच्यते”--एति। 

~. एकादश्यां श्राद्धं छृलाऽपि म भोक्रयम् । तदाह काल्यायमः 

उपवासायदा निव्यः श्राद्धं नेमित्तिकं भवेत् । 

उपवासं तदा कुग्यादाघाय पिदसेवितम्”--इति। . 

सथा, | 
“मातापित्तोः चये प्रापे भवेदेकादशौ यदा । 

श्रभ्यस्शय पिट-देबां खाभिपेत पिट-सेवितम्-एति † । ̀  
ˆ चक, वचनम्, 

आद्ध शला त याविप्रो न मुष्क पिह-खेवितम् । 

विद् वान ग्टहन्ति कश्च पितरस्तथा"--दति। ` „+: 

तर्कादणो-यतिरिक-विषयम् । श्राप्ताणेनापि भोजम-का्थं सद्य 

“ तै भोजन-काय्य विधानात् | 
॥ 

1 
14 "4 

~~~ -~ = --- न~ ~~~ --~-~----- ~ ~ ~~~ ~ 
"~ --^ ~~~ 

१ 
गत्मनाभन न =-- --- + ` ~ ^ 
। 

# ब्रद्मपराणे,- इतिवि" परतकोपाठः। ४ 

† सथा,-श्यादि, दति,-स्यनतं माकि मुर पक्के 
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न 1 १ १4. १२ ५ १५ 3 १9१५५०५५) ॥ च ५८ ५ 

= न ९ ५ \ ४५) (1 श ४) | (1 ̂  श पि & ९ ८ प, + 

क ५ र स ^ ~ ^ श \ (4 6 ५५.) क "क, 1 १। 

१५ ४ च ¶ 1५ > ५,\.९॥ 

<. ` ऋयमिह व्रतातु्ठान-कमः। ~ ~: 
ह, ॥ च 

। ५ ४१ ५ 

~ | { । 
2 

+ यी 4 

=, बनभ एकभक्तं हलाऽगनतरं रन्तधावनं कुयात् । ध. 
४ 

१ भ 

ए 
५ 

„१ २.४ 
फ वि ~ 

(वि 

1; 
६ # | 

दशम्यामेकयुग्भवा खादयन् दन्तधावनम् "- षति । 
7 ॥ ५ 

४ 

५ ॥ 

५ 

॥॥ 

"ग्राप्ते हरिदिने मम्यग्बिधाय मियमं निगि। 

, \. . दष्स्यामुपवासस् प्रबुधात् वेष्णवं व्रतम् "-एति । 

 निषरमेनाररोषे शम्यते, 
“श्रश्षारशवणाः सव द विययान्न-निषेविणः। 

, श्रवमो-तश्प-श्यना; प्रिया-महु-विवजिताः--एति । 

शरगन्तरं दथ्म्यां राजो नियम-यहणं बुखात् । तदक ब्रहैव 

तितः परातस्त्यायैकादग्ां वाद्माभ्यरूग द्धं विदध्यात् त्कार, 

““शररौरमनःकरणापघाम 

वाच्च विष्णभगवानगेषम् । 

शरमन्नयलस्त् ममेह रम 

पायादनन्तो इदि षत्निविटः ॥ । 

अरन्तरदिं बिः रद्धं शद्धाधममयोऽच्युतः। 

"ख करोतु मभेतश्जिन् शएरिगेवास्मि मवदा ॥ 

 बाह्मोपधातागमघो वौदा भगवागजः। 

` अमन्नयत्गन्तात्मा रिष्णु्यतमि मन्तः - एति । 

बरं भ्रातः मङ्कनपं कुयात् । तदुक्तं वागहपुराण-- 

परौली दु मरं पाज वारि पणमुदश्मणः 

शृपवाडम् सन्ञोयात् चटा वायव धारयत्" ति | 
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र ता्पाचम् । बदु्पमाह विष्णः, ॥ 

 ““एकदर्वा निराहारः खिलाऽदमपरेऽदनि । 

भोच्यामि पुण्डरौका, शरणं मे भवाच्यत ॥ 

द्युचाय्य तते विदान् पुष्याञ्जलिमयाप्पयेत्"--द्रति 1 ̀  

; {श्रगजधर तत्पाच-गतञ्चलं पिवेत् । तदा कात्यायन | 

'.;..“ श्रष्टाचतरेण मन्स्ेण चिजंपनेनाभिमन्तितम् । ^ १.६४ 

ध .. ̀ . उपवास-फलम्पु पुः पिद्रेत्पाच-गतश्नलम्“--दति। ॥ 

ध क 

^: "ध 

विद्धकादश्युपवासे रावो सङ्न्यः। तथा च नारदौये-- ` .. 

4... शव्िद्धापवासे सकलं दिनन्यत्कषा समारितः 
:;, रात्रो सम्यूजयेत् परिष्ण' सङन्यश्च तदाऽऽचरेत्” इतिं 

मध्यरात्रादुपरि दथमो-युक्रा षेदेकाद्ो, तस्यां मध्याङ्कलयोपरि 
श्द्रत्यः । तया च सतिः- , ` ५ (1 3 वि १ 

4 र ॥ ˆ ` < स ॥ 

5“. "दशम्याः सङ्गदोषेण मध्यरात्रात् परेण तु । क 

८ वजयशठरायामान् सङ्ल्पाचनयाः षदार-दूति ` ॥ 

एकादशं देवसोपरि पुष्यमष्डपं वक्षयेत्। तर्द ब्रह्मपुराणे ५ . 
4: “एकादश्यां एभे। पक्त न्कीहारः समाहितः। ~ 
1. (व् ५, ) ;.. मानापुष्येसुनिग्रषठ, विचिचं पुष्यमण्डपम् ॥ र 

4: ` ` दवा चावरणे पञ्चात् जागरङ्रयेन्निि"- दूति । `: <: 

५; जिकाण्डपे दे वमचेयेत् । दुक ब्रह्मपुराणे "4 

॥ 
~ 

५ 

क 
क 

५." .१ संदाः--दति विन पुरूकेपाठः।. 1 

^. सितेः-द्ति बिन परूके प्राठः ` 
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“एकाद ष्णां शमे प्ते निराहारः समारत । 

. साला सम्यम्िधानेन सोपवासोभितेष्डियः ॥ 

। सम्पव्य बिधिवदिष्ुं शरद्धया सुसमाहितः । 

पुष्यगन्ेलथाधयेधिनेवेदयकैः परैः ॥ 

उपचारेवङविपी्जपरे कन प्ररक्षिैः। 

 सोभरेनोभाविररिमीतवाधेमनिररैः॥ 

दण्डवत् प्रणिपातिखच जयण्ब्देस्तथोत्मैः । 

वं सन्यञ्य बिधिवद्राचो कला प्रजागरम् ॥ 

याति विष्णोः परं स्थानं गरानास्यच संशयः”--एति । ̀  

द्वादश्यां कतयमा कात्यायनः, 

“प्रातः शाला इरि पूज्य उपवासं समपय १्। 

श्रभ्वामतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव ॥ 

 प्रसाद-मुसुखोनाथ ° भ्चान-दृषटि-प्रदोभव । 

मन्नं अपिता हरये निेद्योपोषणं प्रतौ ॥ | 

. दादण्यां पारणं कुथात् वजयिवा शपोदकोम्"--एति। | 

सतकार त दानाचन-रशितम् उपवाममाच्र कुयात्। दुक रम 

“शरास | 

॥ "“क्षाम्योपवासे प्रक्रामते वन्सरा श्टत-खतके | 

तथ काम्य्रतं कुथात् दामा्चन-पिवजिनम्”- -ृति। ` ( 

५ ५... "द्तके च नरः खात्वा प्रणम्य मगसा हरिम् । 
(५ 9 8 [१ का ण ` र 1 1 शः ~ एल म सवनेन 

+ 
४14 {^^ # 

( 
द4:+ रसदं घमुलोनाथ,-- द्रति क° विर ए्खकयोः पाठः 
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एकाद म भुन्नौत व्रतमेव ग लयते ॥ + „५ + 
खतकेऽपि न भुश्चौत एकादग्धां षदा नरः। ` 4 
दाद् शान्त् समन्नोयात् साला विष्णं प्रणम्य ष" दूति । 

पि परित्यक्तं देवाचनादिकं खतकान्ते कुयात् । तदजं म्य पुराणि 
खतकान्ते नरः खात्वा पूजयित्वा जनार्दनम् । . ̀ “4 

दानं दला विधानेन ब्रतख फलमश्रते"- एति) ` 

स्तौणां रजेद शनेऽपि न त्रतत्यागः किन्त देवाषमादि-र्ि 
छतकादाविवेपवासमां कायम् । तदाद पौलस्यः-- 

(1 एकादणश्ां न मुच्ौत नारौ दष्टे रजस्यपि" इति । 
इष्यष्बरगऽपि 

| सम्प्रदनिऽपि रजसि न त्याज्यं दादभनोव्रतम्"--ति। 
पर्यत्रताऽपि,- 

प्रारय-दोष-तपसां नारौणं यद्रजेभषेत्। 

| म् तवापि व्रतस्य स्यादुपरोधः कदाषन'- इति । 

शणद्यणन्तरं द्वताचनादिवं कुय्यान् । तया च रति, 

` “खाया भतुशुर्ऽङकि एड स्यात्परिषारे । 

पञ्चमेऽहनि शएद्धा स्यात् रवे पिद्ये च कर्मि"- एति । 
नि्योपवासप्रकारो* विष्णरदस्येऽभिरितः.- 

श्रय नित्योपवामौ चत् सायं प्रातभुंजिकरियाम् । 
वजयग््रतिमान्,पिप्रः सम्प्राप्ते हरिवासरे एति। 

अवेदसेऽपि -- 
< {न ग न [१ 1 स 

नक 
त ४. ॥ 

“. + निख्वोपवासा,--दति मु" एतत्ते पादः। 



^ 

५९ 
“ "५ 

दतिवि्चाय शुरवीतावश्णमेकादशो्रतम् 

विव-निवमासक्रोऽहोाराचं भुक्र-वजिंतः ॥ 
नि्टहोतेद्धिषः ङ्ा-सद्ायो विषण-तत्परः । 
उपोयेकादशीं पापाकरच्यते नाच संशयः" दूति । 

की सत्यां मियमानाषरेत्। तथा च काल्यायमः- 
शक्रिर्मास्तु पुमः कुय्यान्नियमं सविश्षणम्"- हति । 

` चदा हदशा अ्वणएनत्तवं भवेन्तूदा शद्धेकादोमपि परि 
दइादश्वामेषोपवसेत् । तथाच नारदोये - 

शक्ता वा यदिवा ष्णा दादौ श्रवणाज्विता। 
तारेवेपवासश्च चयादश्यान्त् पारणम् "- इृति। 

तथा, । 
एकाद ् चान्वविद्धायां, सम्प्ाप्रे ्रवक्त तदा । 

उपा ददशो परएद्धा सवपापक््यवदहा"- ईति । 
चंदा वयोदग्भां दादश्याः कलादयश्चाणदये सम्नावति तदा इरेः 

फाखएव पारणं कावम् | तदुक्रं नारदौये.- 
भवे्ज चयाद्या दादश्याख कनाद्रधम् । 

"शाश डादगरोन्ति ्रथादश््ान्तु पारणम् ॥ 
कलबदयं जयं वाऽपि दादरी म ननिक्रमेन। 
पारणं मरणे.गृणं तिथिलतात्कानिकये सता"--दइतरि। . ॥ | 

गश दादश्छतिक्रमेऽपि नासि दाषः, “मा तिथि; मका शया". 
{ति वदनेन राकश्याभिधामादिनि सेत । मवम्। साकश्कच कानार 

[1 

{ भु जयादा्म्,- रंयधिकं विर एुखके "~ 
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विवयलात् । ̀  वाक्ये, “कान-दान-जपादिपु --दयभिधानात् 

पारणे तु न साकन्छयवचन प्रवन्तते रे ¢, सता--दतिं 

.वनचनात् । 
^ 

 ददशे-काले यदा पारण, तदा ततः प्रागेव सवाः करियाः कराः । 

` तदुक्रनारदौये- 
। 

“'्ल्पायामय विप्रद्र, दादश्यामरुणएणदय । 

साना्दन-त्ियाः काौदानदोमादि-संयुताः ॥ 

एतस्मात् कारणात् विप्रः लष क्ञानमाचरेत् । 

पिद-तरप-संयु्ं खन्या दृषा च द्ादभोम् ॥ 

मादानि-करौ देषा ददो लिता नृणाम् 

| करेति धर्महरणं श्र्लातेव सरस्ते"
 दति । 

गारइपुराणऽपि 

| “यद् खन्पा दादश स्खादपकरषौ भुजेभवेत् । 

प्रातमाध्याद्भिकस्यापि तच स्यादपकषणम्"--इति ¦ 

खन्द पुराणऽपि,-- 

"'यदा भवेदतीवान्या द्वादशगे पारणादिने। 

उघृ-काले दयं कुयात् प्रातमाष्याङ्धिकं तदा"--दगि। 

तच पारणामम्भते श्रद्धः पारणं कुयात् । तदाद कात्यायनः, 

“सन्ध्या ऽऽदिकं भवे ननित्ये पारणन्त् निमित्ततः । 

श्रडस्हु पारयिलाऽय नेत्यिकान्त भुजिभवेत्"--इति । 

देवाऽपि 

"सङ्कटे विषभे प्राप्त दाद श्या पारयत्कचम् । 
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श्रडधम्त् पारणं क्यात् पुनभुक्र न दोषरत्"-द्ति। 

यदा कलयाऽपि द्वादशो नास्ति, तदा त्रयादग्धामपि पारणं क्ग्यात्। 

तदुक्रं नाग्दौय,-- । 

“चयादग्धान्त, शुद्धायां पारणं प्रथित्रौ-फलम् । 

भशतयज्ञायिक वाऽपि नरः प्राप्रा्यमग्रयम् --रति। 

पारणच्च नवेद्य-तुनमौ मिथः कुणाल तदक स्कन्दपुराण-- 

“छाया दवेपत्रामन्त, याऽञ्माति दादणौ-दिने। 

नंवेद्यं तुनम-मिरं रत्या-कारि-विनाग्ननम्-- इक 

ड 
अयकादशो-मदिमा। 

त्च वमिष्ठः.- 

` एकाद ए्†-ममृत्टन उङ्धिना पातक्रन्धनम् | 

भस्ममतां याति गजेन्द्र. श्रपि जन्य-ग्रताद्ूुतम ॥ 

नदृ पात्रनं किञिन्नराणां भत विद्यते | 

यादृ ग्र पद्मनाभम्य दम पःनक- सानि दम् ॥ 

ना त्पापान द, दद्मष्रन्ति मन गशप्रपर। 

= याउन्नापतरमज्त.ः पदनाम- दनः मस । 

श्र्रमध-महस्तराणि वानपरय-फरतानि च। 

एकादग्यरपवामम्य कनां नादन्ति गोटप्राम ॥ 

एकादग्र दयः प्राप यत्क ` भवति प्रभो । 

एकाद ग्ृपवामन तव प वनयं व्रजेत ॥ 

एदःदशा-मम कि^चन् पाप-ताणन व्िद्यत। 
५॥ ^. 

९1१) 
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खगे-मेत्त-प्रदा देषा राज्य-पुत्र-प्रदायिनो ॥ 

सुकलतर-प्रदा देषा शरौ राराग्ण-दायिनी । 

न गङ्ान गया शप, न काशौ न च पुष्करम् ॥ 

न चापि कौरवंक्तेचंनरेवा“न च देविका! 

यमुना चन््रभागा च तखा श्प, दरेदिनात् ॥ 

श्रनायासेन गजेन्द्र, प्राप्यते वेष्णवं पदम् । 

चिन्तामणि-ममा देषा द्यथवाऽपि निधेः समा ॥ 

माङ्न्य-पादप-प्रख्या दवद वेपमा)} तया--इति। 

श्रस्यामेकादग्यां यान्युपवाम-प्रतिनिधिरूपाणि एकभक्र-नक्रा- 

याचितादोनि तेषां प्रतिपदुक्नन्यायनेापवास-तिथावनुष्ठानम्। यानि 

त॒ खतश्लाण्येकभक्-नक्तादोनि, तेषां पव्राक्त-न्यायन मध्याङ्गादि-यापि- 

तिथि-ग्रहण-प्राप्तौ दगमो-विद्धा प्रतिषिद्यते दादशौकन्पे- 

"'पूणा-विद्धां दिनाद्धन नन्दां पणामपि त्यजेत् । 

यदोकदात्म-सन्तानं नियमेषु चतुष्वपि ॥ 

नेपेषितश्च नकश नैकभक्रमयाचितम् । 

नन्दायां पूण-बिद्धायां कुयादै ्रय-मे हितः ॥ 

एकादभो यता शस्ता द्राद्श्वा समुपोषणे। 

नके चायाचिते नित्यमेकभक्र तथाऽनघ ॥ 

 देवाद्रति विण पुस्तके पाटः। 
र) देविक्षा.-द्रति मु पृ्तके पाठः। 

॥ ल्यपादपप्रस्या वेदवाद्ापमा,--परूति वि° पुस्तके पाठः। 
४ मक्तायाचितदानानि,- द्रति भू° पस्तके पाठः 
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नक्रं वाऽयाचितं तात, नैकभक्रमथाहरेत् । 

दश्मो-खहितं दानमनथ ₹इरिवासरे "ईति ॥ 

दिनाद्धन साद्ध-सप्त मुहन्तेरित्यथः। एतदेवाभिप्रेत्य “दिक् पश्चदश्- 

भिसलथा"-दत्युदाहइतम् । तथा,-- 

“सादध-सपत-मुहन्तमत वधोऽयं बाधते ब्रतम् दृति च । 

टूतोन्य॒नवेध तु तिथ्यन्तरवन्ध्यक्रादि-याप्िगरदोतया ॥ 

॥ दत्यकाद् शौ-निणयः ॥ 

[1 

अध दादश निर्णीयते। 

साच युग्यादि-्रास्ण पव-विद्ा ग्रद्या । खंन्दपुगणेऽपि,-- 

"ददशो च प्रकन्तवया एकादग्या युना विभो 1 

मदाकायाच विदद्धिविणभनेश् मान्देः--दति॥ 

उन्तर-विद्ध प्रतिपधति दरद मिष्रः,-- 

“दितौया पञ्चमो वधादरण्मो च चयादणं॥ 

चतुद भरौ चौपवास दन्यः पवात्तरे तियो दति। 

“ मर्धं सत्यकादग्येपवामादादरग्यपवामरुत्युभयमकस्िन्दिनि प्रा 

भ्रोति। स्य, तथापि चोभयम्यान्योग्ं विरोधाभावाकेवानुष्ठां 

भविष्यति । नन्वकं व्रनमममापय व्रतान्तरमनुष्टातुमग्रक्यम्, 

“श्रसमाति व्रति पूवर नेव कुयाद्रतान्तरम् -- 

इति प्रप्तात् । मैवम्, ददं दि गाम्तमेक-त्रतस्य म व्रतान्तरेापक्रमं 

निषेधति, प्रकृते त त्रत-दर्यस्यापि सरवेपक्रमरति तन्नणानुष्टानंभवि- 
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व्यति । नन्वस््रेवं खण्डतिथो, संपूतिथो वेकादशो-दादश्णुपवासो दौ 

नैरन्तयेण प्राप्रतः। तच पारणमन्तरेण प्रथमोपवासस्यासमाप्तवात् 

दितीयोपवास-प्रक्रमोन सम्भवतोति चेत् । मेवम्, श्रद्धः पारणं छवा 

दितोयो पवासस्य प्रक्रमयितुं श्कयलात्। तादृ शन्तु पारणमशितानध्िते 
भयात्मकम् । तत्राशितरूपतलात् पूषा पवामं परिसमापयति, श्रनशित- 

रूपलनेत्तरोपवामं न विदन्ति । एतच्च द्यात्मकलं द शपूणमास-प्रकरणे 

याजमान * ब्राह्मणे श्रयते। “यदनश्नन्नपबसेत्चोधुकः स्वाद्यदस्नौयात् 

हद्रोऽस्य पप्रूलभिमन्यत यदपेऽस्नाति तन्नैवाशितं नेवानशितं न त्तोधु- 

केमवति न्य रूद्रः पश्नभिमन्यन--इति। तप््रादु दक-पारणे- 
नोपवास-दय-निवाहः। एतच मव-तिथि-माधारणम् । प्रकृते लेका- 

दशो-दादश्वोदकौक्याद् दकपारणमन्तरणापि न कञ्चिदोषः। श्रतएव 
समयते, 

“एकादगोमुपेोष्येव द्वादशं ममुपेषयेत् । 

न तच विधि-लेपः स्यादुभयोदतं दरिः" इति ॥ 
उपवाम-दइयागरकरौ केवनदादश्ुपवासेनेभयाः फलं मिद्यति । तथा 

च सतिः, 

""एवमेकादगीं 1 भुक्ता दादश समुपेोषयेत् । 

पूवापवासजं पुष्यं सव प्रा्नोत्यमंशयम्"- दरति ॥ 

दादश्यान्तु काम्योपवासेमाङ्ण्डयन दभितः,-- 

* यजमान.-द्रति {3° पुस्तक पाठः॥ 
† रकामेकादश्रौं-- द्रति मु° पुस्तके पाठः| 
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“दादश्यामुंपवासेन सिद्धायी श्प, स्वध; ॥ 

चक्रव्तिवमतुलं सम्प्रा ्रोत्यतलां भ्रियम्"--इति । 

॥ इति द्वाद शौनिणयः ॥ 

जानक 

॥ अथ चयाद्शौ निर्णे यते । 

शा च क्र ृष्ए-पचच-मदन वयव तिष्ठते । तत शक्र-चयादभौ पूव- 

विद्धा गाद्या । तदुक्र ब्रह्मवेवत्त.-- 

“त्यादौ प्रकन्तवा द्वाद णौ-सदहिता सुने । 

त-विद्धा न कन्तवया दश पूणा कदाचन ॥ 

वजयित्वा सुनिग्रष्ठ, माविचौ.-त्रतमुन्तम् *"--इति। 

यद्ययच दरक्रपचतशन्डानास्ि, तथापि कृष्णचयादश्याः पर-विद्धायाः। 

वाचनिकलात्पूव-विद्धतायाः शएकरपतत-विषयवं परिगरि्यते । सायङ्गाल- 

विसुदहन्तमाच-वापिलन पूवविद्धूतायां प्राप्नायां प्रतिपदद्वापराक्र 

खंन्धाऽपेकितः,--दति द्रषटयम् । तदुक्तं कन्दपुगण.- 

""चयादभ प्रकतव्या या भवदापगकिक- टृति। 

“ष्च द श्या; परवद चमुक्रं निगम,- 

""घण्यषटमो श्रमावाम्या रष्णपन्न वयाद् शौ । 

एताः पर-युताः पूज्याः पगा; पूव-युतास्तयाः-इति॥ 

# माम्तीदमद्धं वि° पुत्त्र । 
1 पए-विद्धतायाः,- ति प° पस्तकं पाठः| 
] प्रतिपदष्३।म्याप्यपराकृ-द्रति {° पस्तकं पाठः| 
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यत्त इदशिष्टवचनम्, - 

“द्वितीया पञ्चमो वेधादृशमो च जयादौ । 

चतुद चापवासे न्युः पूवोत्तरे तिथो"--ति ॥ 

तच्छुक्रपच्च-विषयम् । यद्ा तु कष्णपक्त पर-विद्धा न लभ्यते, तदा 

पू्वं-विद्धा गाद्या । तदाद वसिष्ठः, 

"एकादभौ ठतोया चे षष्ठो चैव चयादशौ । 

पूवै-विद्धाऽपि कन्तया. यदि न स्यात्परेऽदनि”--ईति ॥ 

श्रमङ्गत्रयादभो च पविद्धा । तदाद सवत्त..- 

“कृष्णाम टदत्तपा सावित्रो वरपेटटको । 

त्रनङ्गतयादशौ रम्भा उपेग्याः पूव-संयुताः"--इति ॥ 

अरनङ्ग्यादभ .भविग्य्पराण दिना । ' 'मागेगोषंऽमले परे 

दत्युपक्र्य त्रत विधाय, 

“श्रमङ्खन करता दषा तनानङ्गत्यादणो "-- 

इत्युपसंहारात् । नन्वमलं पक्त-दत्यनेन शएक्रपक्षएव तद्रतं 

विहितम्, तथा च, चयादभो प्रकत्तया द्वादशो सरिता. त्यनेन 

सामान्यश्रास््ररेवानङ्गवयाद् श्या, पूय-विद्धवं प्राप्तम् । बाट, तदेवानेन 

विशेषशास्वण विसपष्टोक्रियत ॥ । 

॥ दृति चयाद गो निणेयः ॥ 

॥ अथ चतुदश निर्णोयते ॥ 

श्र्रापि शक्त-कष्ए-पक्त-भदन व्यव्रस्थ। भवति । तत्र, युग -शास्तेण 
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शएक्रचतुरंणो पर-बिद्धा गरदा । तथा यासाऽपि,- 

“रक्ता चतुदशो ग्राह्या पर-विद्धा सदा व्रते"--एति । 

पूषेविद्धा-प्रतिषेधउत्तगविद्धा-विधिश्त्यभयं भविखयत्राणे पयते,-- 

“मदा काया चयादग्यान तु युक्ता चतुदश, 

पौणंमासो-यता मा स्याचचतुृण्या च पूणिमा"--दृति। 

नारदोयऽपि.- 

“"इतोयेकादभौ षष्ठौ ग्रक्रपत्त चतुट् शो । 

पूवविद्धा न कन्तव्या कन्तव्या पर-संयुता--टृति ॥ 

यत्त॒ भाद्रपद-पटकचदं ग्ठामनन्तत्रतं भविन्त ऽभिहितम्, तच 

पूव-बिद्धा पर-विद्धा वा मध्याङ्भ-वयापिनी यराद्यति केविदाङ्कः। 

लिङ्गञ्च तच प्रमाणतचनेदादगन्ति,- 

““मध्याङ्भ भाज्यवेनायां ममुत्तौय मरित्तर। 

ददश शला मा स्तौणां समदं रक्रवाममम् ॥ 

चतुद ग्यामचयन्तं भक्तया दवं पथक् प्रयक् "इति । 

श्रच, मध्यात माज्यवेनायाम्,--दत्यनेन मध्यङ्धस्य कम-काणे प्र- 

तौयते । श्रतस्तद्रापिनो तियियान्या । नेत्रम्) यथा विनायक -ब्रते, 

` “मध्या पूजयन्नुप--दइति मध्याङ्धः कम-कान्नवन विहितः, भाच 

तथां विधिरम्ति । उदाङतन्त् लिङ्गमर्थवाद-गनलाम्न स्वातन्येण कन्य- 

चिदथस्य प्रमापकं, किन्त मति प्रमाणान्तरे तम्यायादनकं भवति। 

नचाच प्रमाणान्तरं पश्यामः । श्रतान मध्याद्धः कमकानल. \ तथा मति 

“दैवे दयौदयिकौ ाद्मा"--इति वचनेन युग्मशास्तादिभिद्चादय- 

व्यापिनो ग्राद्यां । मा च तिश्यन्तरवच्तिमुह्न्तति मुख्यः कम्य, दिमुह- 
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तयनुकन्पः। एवं च सति ग्ष्टाचाराऽथनुखरौतेभवति 1 चेतर- 

शरावण-चतुदश्यौ शुक्रपक्ते श्रपि रावि-यागिन्यौ ग्राद्ये। ठेथाच 

बोचायनः.- 

"मधोः श्रावणमामस्य ग्क्रा यात् चतुदश । 

सा गचि-व्यापिनो ग्राह्या परा प्वाह्-गामिनो"--टति ॥ 

परा मासान्तर-वत्तिनो एक्रचतु भो । शष्णचतुद् गौ तु पू-बिद्धेव 

ग्राह्या । तया चापस्तम्बः- 

“'छषपत्तःएटमो चेव छंष्एपक्ते चतुद भो । 

पू -विद्धा त् कर्तव्या पर-बिद्धा न कद्दिचित्"-इति॥ 

श्रपरा-वयापित तु शक्रचुदं पि पूव-निद्धा ग्राद्या। तया खन्द 

पुराण. । 

“चतुदंभो च कन्त खा उयादश्या यता विभा । 

मम भक्रमराबादा, भवेदा चापराणटिको ॥ 

दणे-बिद्धा न कन्तया गाका-वबिद्धा कदाचन"--दृति । 

रच. मम भेकरैरितोशरेकरि-लिङ्गाच्च्ि-चतुद गो-विषयलं द्रष्टम् । 

तदं प्रताग्नरेषु चत् गौ निरणाता ॥ 

॥ अथ शिवरावि-व्रतं निर्णोयते।॥ 

ततरदधिन्यने । किमयं भिवगाविशब्दारुूढः, किं वा यौगिकः, 

उत लात्तलिकः, श्रय वा यागरूढः? दति किं तावत् प्राप्तम्? रूढः,-- 

दूति । कुतः? तिथि-षिशेष शविराचिशब्दस्य संज्ञारूपेण स्मरणात् । 

तथा च नागरखण्ड- 
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“माघमासस्य शेषं या प्रथमा फारगुनस्य च । 

ष्णो चतुभो सातु शिवगाचिः प्रकौत्तिता"--दति॥ 

कामिके- 

"'माचमासेऽसित पत्ते विद्यत या चतुद शे । 

तद्रि: शरिवगातिः स्यात्सव-पुण्ध-ए्रभावहा"--दति॥ 

यद्य्यच, शिवस्य राति; शिवगातिरित्यवयवायः प्रतोयते, तयापि 

योगात् रट बेलवन्वाद्यागाऽत न गाह्य । प्राबन्यश्चाश्रकणादिभन्देष्वव- 

गम्यते । श्र्रस्य कणः,-इत्यवयवाय-प्रतोतावपि तमुपेच्य रुद्धा 

टृकविरेष-पाचित-खौकागात् । 

ननु, काकदन्त-परोक्ता-ममानेाऽयं विचारः; यद्ययं ग्रिविगति 

्रब्दोद्ढः यदिग यौगिकः, उभयथाऽन्षटामै विग़षाभावात् । 
मैवम् । श्रय मदान्वि शषः, यो गिकल िव-मंवसि-व्रत-जाने सपरं यम्यां 

यस्यां गचावनुष्ठोयते, सा सवा भ्विग्िः स्यात् । माघमामादि-पदश्च 

तदानोमुपलक्तणं भवेत् । रूटि-पक्त तु माघमामादेवि शपणलात् तदि- 

गिष्टायाएकम्याएव तिथयः शिव रातिलम्। श्रत. कन्तयणवर परिचारः । 

तच, श्रहौन-न्यायन रटिसेवाद्रियामर् । तभ्य च न्यायस्य मङ्ग ₹- 

काषेतौ द्लोकौ भवतः, - 

“श्रहोनस्य दाद्शति प्ररत तिनाृत । 

न होनदति योगन प्रता तद्धि कन्णयनाम् ॥ 

गोच-पो-रदुतारदरग्दोनि विरतागििम् । ` 

उन्कग्यतां दादग्रवं माधा प्रारत-कमणः'"- एति ॥ 

श्रयमदः। -गोतिष्टोमे प्रयत । “'ति्एव माङधस्योपमदोद्ादश्ा- 

11) 
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होन यश्न्य सपोयैवाय "एति । श्रा सह वतेते-टति साङ््- 

एक-दिन-मिष्याध्ोज्योतिष्टोमः। तख प्राचोनेषु दिनेष्वङ्गलेनानुटया- 

षोमाउपसच्छब्द-वाच्याः। तासि उपसदो विधाय पुनरदहोन-शब्द-वा- 

श्यस्य कर्मणोदादशोपसदो विधीयन्ते 

तच संशयः) किमिदन्दाद शो पमल्वन्दिराचाद्यरौन-प्रकृति-भते साह्क- 

श्ब्द-वाच्ये प्रकते ज्योतिष्टोमे निविशते, श्रारोखिददौन-शब्द-वाद्ये 

विटतिकूपे दिराचादावृत्कष्यते ? इति। तदथमिदं चिन्यते,--श्ररोन- 

्ब्दायोगिकोद्टोवा ? दूति। तर, न रहोनः,--द्रात रत्यत्तेविरष्ं 
प्रतिभासाद्यौगिकषएवायम् । तदथ प्रकतामुपपन्नः । माङ्ग-प्रधानख 

सर्वस्य साचादाचक-शब्दैरषपदिष्टलेन हौनलाभावात्, किकितौ त॒ 

विशेषएव वाचकदेरुपदिश्छते, दतरत्छवमतिदे शात्माप्यते 4 श्रत, 

उक्रि-षद्ेष्वात् विषतर्होनिलम्। एवश्च सति, श्ररोन शब्दस्य ज्योतिशमे 

परटृन्ति-सम्भवात् प्रकरणातुदाचच तत्रेव दादशलं निविशते। म ख 

पू्ैवाक्य-विहितेन चिलेन बाधः शङ्नोयः, वाक्ययोः समान-बलतवेन 

मरो हि-धववदिकल्पो पपन्तः। तस्मात्, ज्यातिषटाम एव दाद शत्व-विधिरिति 

प्राप मम 

विकृतिरूपे दिराचादाविदं दादशवे विधौयते। कुतः ˆ श्ररौग- 

शब्दस्य श्रोत-प्रयोग-वाङ्ल्येन तत्रैव रूढलात् । रुटिश्च शोघरब्द -शेतु- 

लेन यागाद्लोयसो । योगे वयवाथं प्रयमतानि्ित्य पञ्चान्मुदा- 

या्ीनिसेतयः-- ईति विलम्बः। न चाच प्रकर ण-विराधः शङ्नोयः, 

बलोयसा वाक्येन प्रकरणस्य बाधितवरात् । तस्मात्, षदं दाद शवं प्ररत- 

च्यातिष्टो मादुत्कु य्य विरटतिषु दिरातादिपु निवेश्नोयम्-दति। 
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श्रज यथा रूटाऽदहौन-न्दस्तया शिवराति-शब्दाऽपि रूढः, एति 

प्रथमः पकः । श्रपरश्राह । योगिकएवायं भिवराजि-्रब्दः। कतः ? 

शिव-संवन्धमुपजौवय तच्छब्दस्य प्रटृस्षवात् । तया च खकन्दपुराणे- 

“माघस्य छृष्णपत्ते या तिथिश्चैव चतुदशो । 

गिवराजरिम्तु सा स्याता सव-पाप-निषदनो ॥ 

तस्य रातिः समाख्याता शिवराविः गिव-प्रिया। 

तस्यां सेषु लिङ्गेषु सदा सृक्रमते हरः ॥ 

यानिकानि च लिङ्गानि चराणि ्यावणाणि च। 

तषु संक्रमते देवि, तस्यां रात्रौ यतादगः। 

चिवरा चिस्ततः प्रोक्रा तेन सा हर-वक्नभा"-इति॥ 

प्रिर, | 

“तत्रशत्येव दवं, माघ-रृष्ण-चतुदशो । 

शिवराजः समाख्याता प्रिययं चिपुर-द्िषः"- दति॥ 

श्वम्तिखण्डे,-- 

“माघ-फालगुनयार्मधय श्रसिता या चतुदशो । 

शिवगाविम्तु सा ख्याता सव-पाप-निरखखंदनो--दनि ॥ 

~ तख्, भिव-संवन्धिन रातिः गिविगािः,-इति यौगिक - 

प्राणो -न्यायेन यरहोतव्यः ! तस्य च न्याग्रस्य मंग्राकावेतो द्मोको - 
"“संख्कार-जाति-यागपु कं ब्रूत प्राक्तणौरिति। | 

संस्कारं सावेभौमवा्नातिमुद्धजनेक्रितः ॥ 

श्रन्यान्याश्रयतेानाद्योन जतिः कल्णय-गश्रक्रितः। 

यो गिक. क्रप्-्करिवात् क्नियाकरणे न्धिता” ॥ 
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श्रयमथेः। दणेपूणेमा्मांगतया श्रूयते,--“प्रोचणेरासादयति "इति । 

तत्न संश्रयः,--किमयं प्राक्णो-शब्दाऽभिमन््रणासादनाद्युदक-संस्कारं 

चरते, किं वा जल वान्तर-जाति-विशेषम्, श्रादाखित् प्राच्यन्ते पाचा- 

प्याभिः+- इति यागम् ? तच, मंस्कारं त्रूने,-इति तावप्राप्तम् । कुतः? 

सावभोमल्ात् । मरषु दि संप्कार्-पिधि-वाक्यादि-प्रदेगेषु प्रेक्तणौ- 

शब्दः श्रयते,--श्राक्षणोगाषादयेप्रावदिरुपसाशय',-- दृति प्रष-वाक्े 

प्रयागः । “प्राक्तणौरामादयति"--टति विधि-वाक्ये। एवमभिमन्त- 

णादि-वाक्यान्यपयुदादग्णोयानि। तस्मात्, संस्कारं त्र॒ते,-दत्येकः पत्तः। 

जातिं ब्रून-ढति पत्तान्तगम् । लाक दि जल-क्रौडास्, “प्राक्तणो- 

भिरुदेजिताः सः" - दत्युदक-जातौ प्रयागो दृ शते ! 

तत्र, न तावदस॑स्कार वरून,-इत्याद्यः प्तजपपद्यते । कुत. ? शअ्रन्या- 

न्याश्रयलात् । नापि जाति ्रूत.--दति दितौयः पक्लायुक्रः। उदक- 

जातो प्रचो -गन्द-गेवयवदारे पूवमक्रप्तनेनातः परं शक्र. कन्यनोयल- 

प्रसङ्गात् । न च यागेऽपि शक्रिः कन्यनोया, व्याकर णएणेनेव कंप्तवात्। 

व्याकरणे टि “उक्त सेवन "--दत्यसमा दधातेः करणे न्युट्-प्र्ययेन शब्दो 

यत्पादितः । तथा मति, प्रकषलाच्छते श्रनेन.--टति यागेन सेचन- 

माधनमुदकादिकं मवं प्रा्तण-ब्द -वाच्यं सम्पद्यते । प्ररते तु स्तौ- 

शब्द -वाच्यानामपां सेचन-माधनलात्तद्सनस्य प्राक्तण-गरब्द स्य डप्- 

प्रत्ययान्तवेन प्राच्तणो रिति दिनौया-ब वचनान्तः शब्दो निष्यद्यते । 

ननु श्ररोनाधिकरणे रूट; प्रावल्यमुक्रम्, प्रोचण्यधिकरणे च या- 

गस्य प्राबन्यमुच्यते, श्रतः परस्यर-विराधः। मेवम् । लभात्मिका 

हि रू{्यीगमपहरति,-दट्ति। नच प्रो्तणो-षब्दे ₹ दििखभ्यते, 
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टृद्ध-यवदारेण जाताव्र्युत्यादितवात् । श्रदोन-शब्दोऽपि दिराचादिषु 

न दृद्धेैत्यादित+--इति चेत् । न, व्याकरणे युत्पादितलात् । श्नः 

खः क्रतौ "इत्यनेन वाररुचन वातिकेनारन्-ग्ब्दात् ख-प्रत्ययमुत्याष्य 

तस्येनादे शं कृत्वा क्रतु-विषयतया गुत्पादि ताऽरौन-श्ब्दः । 

ननु, एवं सति घट्र-ङरौ-प्रभात-न्यायस्तव प्रसज्यत, यतेऽदोम- 

श्रब्दे यागं परिदतुकासेन भवता वयाकरणमुपजौव्य यागे पर्थवषामं 

कृतम् । नायं दाषः पू्वपक्िणाऽभिमते ममाम-लक्तण याग पव्यवसान- 

स्यानभिधानात्। न च, नञ्-ममासाऽपि व्याकरणषु बयुत्पादितः--टति 

शङ्नेयम्, नञ्-ममाम-स्ोकारे मति “श्रयज्ञोवाएषः"-दृ्यादा- 

विवादोन-्व्दस्यायुदात्तल-प्रसङ्गात्। मध्योदात्त ययं शब्दश्राच्रायते। 

तस्मात्, पक्त-दये योग-माम्यऽपि समामरू प-यागं भरवपत्यभिमतं निरा- 

कत्य ्रौत-र टिः सिद्धान्तिना समाभ्रिता । तामेव रुटि प्रकटयितुं 

वररूचिना वार्तिकं छतम् । श्रत: सत्यपि प्ररुति-प्रत्यय-विभाग यौ गिकलं 

न शङ्धितः शक्यते, यथा गोत्व-जातौ रूढस्यापि गा-ब्दम्यौणारिक- 

दतरेषु “गमडा"- दति प्रकति-प्रत्यय-व्िभागं छवा गच्छतोति गौ- 

र्ति ययत्यत्तिः प्रदशिना, तद दवाणवगन्तयम। प्रोक्तणणौ-ण्रब्द् तुम 

.रुटिज्ञामनाय किञ्चत् छतर स्वलन्ं व्रदितमम्ति । मि ति, मव-धातु- _ 

साधारणनावयवा्-ुत्पादकेन नुट् रत्ययन व्यृत्ातिवात् योौरिक- 

एवायं प्रोचणौ-ग्रब्दः। तस्मात्, प्राचणौ-गन्दवच्छिवगत्रि-ण्ब्दोयौ- 

गिकः,--दति इतीय: पत्तः 

श्रन्य तु पुनमन्यन्त । नाच्तणिकराऽयं गिवगाति-णन्दः तियि-वाचकेन 

तेन शब्दन तिथौ क्रियक्नाणस्य ब्रतव्रिशपस्ध नच्यमाफएलात् । श्रत- 

एवेग्रानमंइितायामुक्रम,- 
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““शिवराचि-तरतं नाम सवे-पाप-प्रणाशनम् । 

श्रा-चाण्डाल-मनुव्याणं भुक्तिसुक्रि-प्रदायकम् ॥ 

श्रद्धगावादधश्वोध्वं युक्ता यच चतुद्णो । 

तत्तिथावेव कुर्वत श्विराजि-त्रतं व्रतो ॥ 

गिबगाति-त्रतं काय्य तान्ित-मदहानिगि । 

शिवराचि व्रतं देव, करिष्ये शिव-सन्निघो ॥ 

निविघ्रं कुर मे देव, मक्र ग्राद्यमदेश्वर "इति । 

माररोयमंहितायाम्,- 

“श्रद्धे राच-युता यच माघ-छृष्ण-चतुदंभो । 

शििराचि-व्रतं तच कुग्याज्नागरणं तथा" दति । 

पद्मपुराणेऽपि,- 

“श्रद्धराचादघश्चध्वे यदि युका चतुदंशे । 

तन्तिथावेव कुर्वीत शिवराचि-त्रतं व्रतो" एति ॥ 

खन्द पुराण, 

““भिवराज्रि-त्रतं देव, कथयख मरश्वर'"- इति । 

म च, काल-वाचकर्खय शष्दस्य लत्तकवमदृषटवरमिति शङनोयम्, 

काल-वाचकाभ्याममावास्या-पौणमासो-शब्दाभ्यां याग-त्रयरूपयोरि- 

ष्मो -सतत्काल-संवन्धिन्योरुपलकतितलात्। श्रत एव श्रयते,-“यएवं विद्वान् 

पौएमासीं यजते यणएवं विदानमावास्यां यजते" एति सतिष्वपि 

रच तिधि-वाचकैः शब्देसततसंवनधिनो व्रत-विगरेषालच्छन्ते। खन्दपुराफे, 

““जन्रा्टमो नेव कता कदाचित् 

कल्पायुतं पच्यते रोरबेषु"- इति । 



डितीयादिप्रकरमम्। २८७ 

इयप्रकनेऽपि,- 

“एकादशं तु कुर्वीत लोयते इादणो यदा" एति, 

एवमन्यब्राणदांहाग्यम्। तस्मात्, ला्तणि काऽयं शिविराचि-शब्दः,- 

इति हतोयः पतः । 

श्रथ सिद्धान्तं ब्रूमः। योगरूढएवायं गविराचरि-शब्दः। योगा- 

हिनीय-प्तोपन्यासेन दशितः, रूटिख प्रथमापन्यासेन । तचेकस्य 

सौकार सत्यन्य-विषयं शान्तं, तदनुगराहक उदा हतेन्यायत्च बाध्येत । म 

, च्व, यौगिकत्वे मति शिव-प्रतेपेतेषु जयाद श्या दि-तिश्यन्तरेपु गवर जिल 

प्रष्येन,-दति वाच्यम् , तस्यातिप्रसङ्गस्य रूक्छा निवारणात् । यथा, 

पङ्कभ-शब्दे 'पद्गा्लायत'- दति योगं स्बौरत्य भकादिष्वतिप्रसङ्ो- 

श्ढि-सोकारेण निवाय्यते, तददत्रापि यागष्टहतायां न केऽप्यति 

प्रसजुः। म च मुख्य सम्भवति लकणाऽऽ्रयणमु दितम् । 

श्रयोव्येत, लच्षणायाश्रभावे ब्रत-विषयत्य न स्यात्,--दति । तन्न, 

बङव्रोरि-खोकारे यागनेव तदख्िद्धः। शिवस प्रिया गाचियस्सिन् 

ब्रते ङगलन विहिता, तदत्र शिवरा यास्यम् । तस्मान्, निमन्ण-न्याय- 

नाच योागदूढः शिवराच्रि-श्ष्दः । तस्य च न्यायैस््र मग्राहकः ब्रोकः,- 

““निरमण्थोयो गिकायागरूढोवा याग-भामनान्- 

योगिकाऽचिर-जतिःपर नियतयागरूढि-भाक" ॥ 

श्रस्यायमधः । इष्टका-चयने श्रयते,“ निमग्धयनेटकाः पचन्ति"-- 

इति । तच स्यः: किमयं निमग्थ्य-नश्ब्दायो गिकः, किं वा यागकूढः? 

दति। निःषण मथ्यते,--ट ति यागम्व प्रतो यमाननबरात् पो चणौ-न्यायेम 

चोगिकः.-एति प्व; पक्तः। श्रत दरावग्नौ विद्यते चिर-निमधितेाऽचिग- 
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निमेथितश्च । चयनं प्रक्रम्योखां निमाय तस्यामुखायां कञ्चित्कालं धा- 

रणाय याऽग्निनिम॑च्यते, साऽचिर-निर्मयितः । तेने्टकाः पच्यन्ते, तस्येव 

प्रत्यासन्नवात्। तथा च ,मथनस्याग्नि-दितय-साधारण्येऽप्यचिर-निमेथित- 

मग्निं नियन्तुं रूदिराश्रयणोया । यथा वा, “नावनोतं घम्” 

दूत्य नवनोत-जन्यव-यागस्य चिराचिरयारूभयोाः माधारण्येऽपि 

नृतन एव चते नावनौत-शब्दालेगे प्रसिद्ध नियम्यते । तद्द् चाप्यवगन्त- 

व्यम्। तथा च सति, प्रतौयमान-योगस्यापरि तलात् नियत्ये रूढि 

सोकाराच्च यागरूढाऽयं निमग्थयः,--इति राद्धान्तः । 

श्रननेव न्यायन गिवगवि-शन्द्ऽपि यागरूढिराग्रौयते । त्र, 

शिवस्य रात्रि; भिवराचि,-ति तत्प॒रुष-समासेन यागेन प्रवत्तमानः 
शन्दारच्छा माघ-हृष्ण-चतुद्शोरूपे कालविशेषे नियम्यते । भवस्य 

रावियेसिन ब्रते, इति वज्धौदि-षमामन प्रत्तः शन्दारूव्धा- 

प्रत-विगशेष नियम्यत । 

तच्च शिवराचि-त्रतसेकाद णो-जयन्तो-त्रतवत् संयाग-एयक्रल-न्यायेन 

नित्यं काम्यं दत्युभयविधम् । तच, नित्य्मकगणप्रत्यवाय- वोप्ा-नित्य- 

निश्चल-शन्देरवगन्तव्यम् । तताकग्ण प्रत्यवायः स्कन्द पुराण पद्यते,- 

“परात्परतरं नास्ति शरिवगचरिः परात्परम् । 

न पूजयति भक्तये रुद्रं चिभुवनेश्धरम् ॥ 

जन्तजेक-सहसषु भ्रमते नाच संश्रयः"--इति। 

बौसखाऽपि तच परिता,- 

“वपं वं महादेवि, नरोानागे पतिव्रता । 

गिवराचौ महादव कामं भक्तया ए पूजयेत्"--इति । 
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क्न्य -निखल-्ष्टो च तभैव,- 
“माघ-शष्ण-चतुद श्यां यः शिवं शंषित-प्रतः* । 

 मुमुतः पजयन्जिव्यं ष लभेदोखितं फलम्" इति ॥ 

“श्रणबोयदि वा इय्येत् सोयत हिमवानपि । 

मेर-मन्दर-लङाख् श्रो परेल बिन्ध्य एवच ॥ 

चलन्येत कदाचिद निनं हि शिव-त्रतम्"--एतिष।॥ 

काम्यलश्च फल-श्रवणादवगन्तवयम् । तच खन्द पुगाण- 

““(गिवश्च पूजया योजागर्चिं च चतुदभोम् । 

मातु; पयोधर-रमं न पिवत् स कदाचन ॥ 

यदौच्छद उकरतान् भोगान् दिवि दव-मनोगरमान्। । 

श्रगमोक्र-बिपिं एतना प्राप्रोति परम पढम् ॥ 

मम भक्रसतेःदवि, शि्रात्रिमुपोपकः। 

गणल्मत्तयं दियं प्र्तय[ शिव-ग्रामनम् ॥ 

मवान्ुक्ता महाभोगान् ष्तोग्धेयोन जायते {"-इति॥ 

काम्य-ब्रतख प्रानमेहितायां वष-खद्या प्त,-- 

“"एवमेतदुत कुय्यात् प्रतिमंबत्छर म्रतो। 

„ दाद भान्दिकमेतव्या तुवि शाव्दिकन्तु वा ॥ 

सवान कामानवाप्नोति प्रत्य चह च मानवः --एति।॥ 

# संयतण्डियः, -- ईति विण पुन्तक पाठः| ¢ 

† यदीच्छेद तय्ान् भोगान् {दिवि दवि मनोस्यान्,- एति विण पशत 

पाठः। 
† अचत. दति विण पुन्लक्रै पाठः| 

९ म्टतोमुक्रे प्रज्ायने,--ए्ति विर पुन्तकं पाठः| 

॥8। 
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निद्य-काम्य-ङ्पस्यास्य व्रत्य शवाधिकारिकलमो श्रानसंहिताथ- 

सुक्रम्,- 

““शिवराचि-व्रतं नाम सव-पाप-प्रणाग्रनम् 4 

श्राचण्डाल-मनुश्याणां भुक्रि-मुकिप्रदायकम्”--इति । 

श्रधिकारि-नियमाः खन्द पुराणे दशिताः,- 

“माघमासे तु ष्णा या फालगनादो चतुदंभो । 

साच पुण्प्रा तिथिक्ञया स्व -पातक-नागिनो ॥ 

श्रहिसा मल्यमक्रोधो ब्रह्मचर्यं दया क्षमा । 

शान्तात्मा क्राघ-दोनख तपसो शछ्यनद्धयकः ॥ 

तसम देयमिदं देवि, गुरु-पादानुगोयदि ॥ 
श्रन्यया योददातौदं स तदा नरकं ब्रजेत्” --इति॥ 

उक्राधिकारिणोऽनुष्टयं व्रत-खरूपं चिविधम्; उपवासो जागरण 

पूजौ च । तद्रक्त नागरखण्ड,-- 

"“उपवास-प्रभावेन बलादपि च जागरात् । 

शिव गाचेसथा तस्य शिङ्गस्यापि च पूजया ॥ 

श्रष्तयान् लभते भोगान् शिव-सायज्यमाभ्नुयात्"--दति ॥ 

४ घूखण्ड,*- 

“सख्यश्च लिङ्कमनग्यश्य सोपवासः सजागरः | 

श्रजानश्नपि निष्यापोनिषारोगणताङ्गनः"- एति ॥ 

श्रजदं चिभ्यते । किमेता उपवास-जागर-पूजाः त्रतश्य खरूपे 

# सत्खद्ठे,-- ति विण पुस्तके पाठः। “ 



दितीयादिप्रशरशम् । ९९१ 

च्छया * विकष्यको, उत समु सोयकते।,--एति। तज, विकषयके,-- 

ते तावद््राप्रम्। कुतः? एकेकद्येवेतर-मिरपेलतथा विधानात्। तथा 

› शकन्दपुराणे केवलेपवास-विधिः पययते,- 

“श्रखण्डिति-ब्रतोयोहि शिवगाजिमुपोषयत् । 

सवान् कामाभवाभ्नोति गिषेन स मोदते "- एति ॥ 

तथा, केवल-जागरणं पद्यते, - 

“कञचित्पण्य-विश्वण वत-होमोऽपि यः पुमाम्। 

जागग कुर्ते तजर ष स्द्र-ममतां प्रजेत्"--एति॥ 

तया, केवल-पूजा परखते,- 

"“यः पूजयति भक्तयशमनेक-फणतां ब्रजेत् "-ति। 

तष्मात्, उपवासादयस्तथोऽपि विकश्यके। यदि, गागर्खण्ड-षद्। 

खण्डयोः समुश्चय-विधिर सोत्टु्यते ; तरि, प्रद्ेकं वा समुदायोवा 

यथेष्टमनुष्टोयताम्,--इति प्रा ब्रूमः । वश्वानर विधोपामन-न्यायेन 

मुदायएवात्रानुष्ठयः। तस्य च न्यायस्य मंगरारकावेतौ श्रोको भवतः,-- 

“परश्वामरसुपाकतेऽच प्रत्यक-ममुदायतः। 

विकक्पः, समुदायोवा नियतोटिविधाइिधः॥ 

विकन्पः.--एति सगव समुदाय-प्र्रितः। 

श्रवयत्यानुवादम प्रतयकोकयुपप सितः" -- एति ॥ 

श्रयमधेः। इन्दोगेरान्नायते, “वेश्चामरसुपाम्त"--एति। विष््नोका- 

* हेच्छया,- इति नास्ति वि° कर पुलतकयेः । 

† समुद्धितारव,-- द्रति मुर पुन्क पाठः। 

¡ सन्व,--दरति वि° पुकके पाठः। 



२९२ कीलिमाधवे 

दिद्यवाखकाथोदकष्टयितरो-रूपैः पडमिरवयपेह्पेतोऽवयवी सवात्की- 

विर दपुुषोतशानर-्ब्द-वाश्यः। तत्र संय; किं विुकषीका- 
दयव्रयवा श्रवयवौ च प्रत्यकं 8कल्पनोपास्धः, उनावयव्येव मियज्नै- 

मोपास्यः,-दति। 

विकण्पः--इति तावकत्राप्रम्। कुतः? दिविघस्य पिप श्रयमाण- 
चात्। प्राचौन भालसत्ययजनेद्रयु्तननवुडिलादालक-माममिः षड्भि- 
मेहपिभिः क्रमेण विद्यु्तोकादयः षड़वयवा; प्र्ेकसु पासिताः। तद्- 

तान्त-कथम्-परेषु वाक्येषु षसामत्रयवानां प्रतयेकमुपासि-विधयोमिय- 
माश, फलसहिताउपनभ्वन्ते। पुनश्ान्ते षड्म्यलभ्योमरहर्पिभ्योऽश्रपतो- 
राजा समुदायापासतिमवेचत । श्रतोदिविध-विधि-बलेन यथेच्छं 
विकण्पः-दूति प्रापे ब्रमः, 

समुदायएवात नियमनेपासितव्यः । कुतः ? प्रशरयात्* । श्रवयवे- 

पाि-उाक्यान्यवयुल्यानुवाद-ूपवनाणुपपदयन्ते । तस्मात्, समुदाय- 

एवेपाश्ः,--एति रादान्तः। 

श्रनेम॒न्यायन प्रहृतेऽणयुपवासादोमां चयाणणं समुदायश्छेव ब्रत- 

शूपलम् । मनु, क्षचिदुपवासादि-त्रयं विधाय पुनः पक्तान्तर-क्पे- 

णापनास-व्यतिरिक्रं इयं पथते, # 

“श्रवा शिवरात्रि च पूजा-जागररेनयेत्-इति । ` 

नायं दोषः \ श्रयबेत्धनुकल्यो पक्रमेणाशप्र- विषयतो पपन्ः ¦ श्र 

ब्रते विहितां ्रयाणां परस्परमङ्गाङ्गिभाव-बोघक-प्रमाणाभावादाप्न- 
-न-क-न्> ~ = ~ ~~ - 

# प्रशतत्वात्,- दति मु° पुत्त्रे पाठः| 



दिदीयादिप्रक्षर मम् । २९४ 

यादि-षडयागवप््रतयकं काल-संवन्ध-विधानात् फल-संवन्धाशच" सम- 

प्राधान्यं द्रष्टम् । श्रछैवोपोदलकं लिख मभिधौयते। लुभक्ष्य 

भद्राश्च-अग् प्राप्नवतोदुवाससा सद संवादे पयते.- 

“छष्णपत्ते चतुद श्यां न किञ्िमग्छेगमाप्तवाम्। 

श्रवपि प्राणयाचाय'† दुधा सम्पौ डितोऽवसत्”॥ 

दतयुपक्षम्य,- 

“धनु; कोशा हतान्यव विछ-पत्राणि मामद् । 

पतितानि महाराज, शम्भोः शिरसि भेतले॥ 

त्रैव तेस्थो राजेन्द्र, सवेगाचमतग्रितः । 

गाचिक्रषं सितेावयाधः समदृटिरिधोमुखः|॥ 

प्रभाति तिमले जाते दृष्टा तेव शङ्गम् । 

बिस्व-पतेनरश्रेष्ट, कन्द-मृरुशच पारितः"- दति ॥ 

एतिन यथोक्र-तिथिं विरत दद् विचायते । किं वरतान्तरेखि- 

वात्राण॒दयास्तमय-वेधश्रादकवय, किंवा प्दोष-षेधः, श्रारोखित् 

निशेथः वेध,--एति । तव, पृदुदय तयोदभौ-वेधः परेद्य॒रसमये 

दभे-वेधः .--इत्युदयारमय-वेधोयुक्रः , तस्य व्रता रेषु प्रात्, क्प्रय 

“ चु कधयादइलोयस्ात् । मवम् 1 सामान्यादिग्रषख वलोर्यस्वाम्+-- 

सामान्रूपोद्यदयाखमय-वेधः, सवे-तिथिषु सन्-त्रतेषु ममानप्ररत- ~ 

मामलात्?, विेकडपौ प्रदोष-निप्रौय-वेधौ, उष्ण चतुद ्रो-लकपो 
> फलविधानाश्ज,- प्ति मु° पएस्तके पाटः। 

म प्रास्या दति मुर पुरक पाठः। 

¡ कखटद्टिरनामिषः-- द्रति मु पु्षकेपाठः। 

५ समानत्वात्, - ६ति सु* पुरक षाठः! 



९९ ४ कालमाधषे 

 तिचि-विगेषे श्विराश्चास्यै प्रद-विशेषमु पशो प्ररटवात् । एतदेवा- 

भिप्र्य $शानसंहितायामुक्रम्,- 

“उदयेऽन्विताः किर यराद्याः कचिदसलमयेऽग्विताः । 

व्रतिभिस्िथयोयस्मा त् वजेयिला व्रतन्विदम्”-- इति ॥ 

शरक ब्रते प्रदोष-वेधोवायुपुराणे दशिति,- 

““त्रयोद श्यस्तगे खयं च तद्व्यव नाडिषु । 

शत-विद्धा तु या तच शिवरात्रिव्रतं चरेत्" --दति॥ 

सल्यन्तरेऽपि,- 

“प्रदोष-व्ापिनौ ग्राह्या शिवराजि-चतुदशौ । 

रात्रौ जागरणं यस्मान्समानतां समुपोषयेत्”--दरति ॥ 

कामिके,- ; | 
“श्रादिल्यास्तमये काले श्रसि चेद्या चतुद्भो । 

तद्राविः शिवरात्रिः स्यात् खा भवेदुन्लमोकलमा-- इति ॥ 

निग्नोय-ेधोनारदोयमंहितायां दग्ितः,- 

“श्रद्ध-रात्रयुता यच माघ-कृष्एषतुद् गो । 

शिवराचि-त्रते तच सोऽशरमेध-फलं लभेत्”--इति ॥ 

_ स्म्यन्तरेऽपि,- | 

“भवेद्यत्र चयोदश्यां त-व्याप्ना महानिशा । 

गश्रिवराचि-व्रतं तत्र कूयाश्लागरणं तथा"--¶ति ॥ 

दे शानसंहितायाम्,- 

“माघ-हृष्णचतुद् श्वा मादिदेवोमहामिि । 

भिवलिङ्गतयोदधतः कोरि-खय-सम-प्रभः ॥ 



दितीयादिप्रकरमम् | 
२९५ 

तत्काल-व्यापिनो ग्राह्या शिवराजि-ब्रते तिधिः। 

रदराजादधशोध् यक्षा यच चतुभो ॥ 

तज्तियाषेव कुर्वीत शिवराजि-त्रतं प्रतो । 

्द्धंराचादधश्चोध्यै* नासि! यत रतुशो ॥ 

€ तच प्रतं कुयादायुरेशवये-हानिदम् । 

दयाणाद्धेरात्ं यान्तु लभ्यते सा! चतुदश । 

तस्यामेव व्रतं कायं मत्ममादायिभिनरेः॥ 

पूरैयवा परु महानिभि चतुदश । 

` व्याप्ता सा दृते यस्यां तस्या कुयोदुप्रतं नरः ॥ 

लिङ्गाविभाव-काले तु याप्ना याद्या चतुभो । 

` तटूष्याधोऽन्विता ता सा कायो रतिभिः र्दा ॥ 

मम प्रियकरो द्यषा माघ-हृष्णवतुदृभो । 

महानिशाऽन्विता या तु तच कुयादिटं ब्रतम्"--एति ॥ 

एवं सति, पूव्ुरेष वा परेदयरेव वा यच प्ररोष-निभ्नोयोभय-व्या्ि- 

छोच व्रतमादरणोयम् । पूरययुरेवोभय-याप्नौ स्वन्द पुरा पथते, 

'“जयोदगौ यदा दवि, दिनमुक्रिपरमाणतः | 

जागरे गिवराचिखाननिगि पण चतुद गो"-ति {7 ~- 

दिगमुक्रिरलमयः। परेद्ुरेवोभय-व्याप्तौ कामिके पयते,-- , 

““जिशरा-दये चतुदश पूवा त्याज्या परा ूएभा"--इति । 

क क& 
गेदधं 

त् 

 * गाडराचादध्ोद्ध,--दति मुर ए्तक पाठः| 

† युक्षा-दइति मु एक्क पाठः । 

[ या-दति मु° एस्तकी पाठः। 



२९६ कालमाक्षवे ` 

दिन-दयेऽणभव-बार्भित न स भायते, याम-इय-इद्धुरभावात् । 

दिन-दयेपयभय-ादयभावेऽपि न भ्राव्यते, याम-दय-कयसाभा- 

वात् । एककसिन् दिने एकैक-व्याप्तौ ठु कथमितिचेत् । उच्यते । 

षा द्वं प्रस यते ; पू्यनि णोय-य्निः परेद प्रदोष-या्षिः,- दति । 

तप्रैक-व्पिन-दये षमानवेऽपि जया-योगख प्र्सततनाद् दश्र-योगख्य 

निन्दिता पूधुरेवेपत्रामः। जया-योग-प्रा्स् चानेक-वचनेरा- 

दृतल(दवगम्यते । तथाच खन्दपुराणे प्यते,- 

“'छृष्णाषटमो स्वन्दषष्ठौ शिवरावि-चतद् भो । 

एताः पूर-वनाः कायासि श्यन्ते पारणं भेत् ॥ 

जद्धाष्टमो रोरिणौ च शिरा चिस्तथेवच । 

ू्ै-विद्धेव कन्तव्या निथि-भान्ते इ पारणम् ॥ 

सावो दुगनकूष ता दुवष्टमो च या। 

पू्-विद्धा त॒ कन्ते्ा शिवरराचिबलेदिनम्”- इति ॥ 

""ज्ञयन्तो शिविराजिशच काय भद्रा-जयाऽज्विते--दतिष। 

नामरखण्ड.-- 

“माघ-फारूगनयो मध्ये रसिता या चतुरौ । 

श्रग्ेन समायक्ता कन्तव्या मा सदा तिथिः"--इति । 

पदापुराण.- 

"श्रद्कयजात् पुर साद्ेजनया-योगोयदा भवेत् । 

पूै-विद्धैव कन्तेया शिवरात्रिः शिव-प्रियैः- इति ॥ 

= ब्रह्व्ते-- 

“हद्र-प्रतेष् सवेषु कन्तव्या सम्भवो तिथिः । 



दितीवादिप्रफकरस्णम् । ए९ॐ 

श्रनयेषु प्रन-कन्पेषु पर-युक्रासुपावसेत्"-एति ॥ 

द-योग-निन्दा च ्कन्दपुरारे दशिता, 

“"मदतामपि पापानां दृष्टा वे निकृतिः पुरा । 

न दृष्टा कुर्वतां पुमां कुद्ट-युकरां तिथिं शिवाम्”--षति॥ 

श्रन्यान्यपि यानि कानिचिद्श-योग-निन्दा-वचनानि तच तव 

खयेन्ते, तानि सवाण्यस्मिन्विषये यो जनौ यानि। यदा पूतदयुन्भोयादूष्व 

रहत्ता चतु परेद्युः चयवानो यादवागेव ममाप्ता, तदा पूयः 
प्रदोष-निभोध-वा्योरभयोरप्यसम्भगात्परेयुः प्रदोष-व्याप्तरेकस्याः 

सद्वावाच्च परिदधे ग्राद्या । एनदेवाभिप्रत्य सायते,- 

“माचामति भत-दिनं कदावि- 

दुपैति योगं यदि पञ्चदश्या, 

जया-प्रयुक्रां न तु जातु कुया- 

च्छिदस्य राचिं प्रियष्टच्छिवस्य' --‡ति। 

यदा पूरुः प्रदोषादूष्यै प्रदत्ता चतुद्रो परेद्युः चय-वणात् 

प्रदोषादीगेव समाप्ता, तदा परेदुव्थापि -दयाभावात् प्दयुनिओोथ- 

व्यप्र सद्धावाश्लया-योगाच पूरे गोपवामः। 

च्रजायै विवेकः सम्पन्न;। दिन-दइय निभौ य-याप्तौ तदव्याप्नौ चं त्र - - 

दोषव्याि्नियामिका। तथा, दिन-दयेऽपि प्रदोष-यापनो तदयाप्रौ च 

निशोय-व्यातिर्नियामिका । एकैकस्मिन् दिने पवया जया- 

योगो मियामकः,--टति। | 

श्रद्ध रिवराचि-व्रतस्यारोगाव-माध्यत नानि रावौ च मंवन्यं साध 1 

रणे सति श्रवधमु पच्छ ्रदोष-निगनौययोरेव कतः श््ताणां पर- 
14 



२९८ क (लमाधवे 

पातः. दति चेत् । रातरेरत्र प्रधामलारिति ब्रृमः। तत्-प्राधान्य 

सोपपत्तिः कन्दपुराणे पयते,- | 

“निशि भ्रमन्ति श्रतानि शक्यः शलश्रद्यतः। 

श्रतत्तरस्या चयोदग्यां सत्यान्तत्-पूजनं भवेत्”-इति ॥ 

तस्यां चयोदश्ामिति अधिकरणे सप्तम्यौ । तथाचायमयंः सम्यद्यते, 

्रयादभो-निभशोये तस्यां चतुद श्धां विद्यमानायां गिव-पूजनं भवेत्, 

दति। 

मागरखण्डेऽपि,- 

“माघमासस्य शृष्णायां चतुद श्यां सुरे्र। 

श्रदं यास्यामि गष राचौ नैव दिवा कलौ ॥ 

लिङ्गषु च समस्तेषु चरेषु स्थावरेषु च। 

संक्रमि्यास्यसन्दिग्ध वषपाप-विषएद्धये ॥ 

राच्ौ तस्यां हि मे पूजां यः करिग्यति मानवः । 

मन्धेरेतैः सुरश्रेष्ठ, विपापः स भविव्यति"--हति॥ 

सा च शिवराति-चतुद भौ विधा भवति; एकति्यात्मिका, तिथि- 

दयात्मिका, तियि-चयाल्मिका च,--दति। तत्र खादयमारण्य प्रटन्ता 

५९{द्नादयपय्ेन्तैकतिथ्यात्मिका । सा वेध-दाषाभावात् परश्सता।* 

तियि-दयात्मकवश्च दधा भवति ; अया-यागेन, दशे-ये।गेन . ष । 

तच याग-दयमेकैकस्मिन् विषये प्रशस्तम् ।. स स ॒विषय-विशषः 

पूवमेषेादाइतः। तियि-यात्मकवन्तिप्रभस्तम्। एतदेवाभिप्रेत्य 

पुराण पश्चते,- 
--= ~+ = क -- ~~~ 

# तच्च, षति वि° पुस्तके पाठः| 
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“जयेद शो-कलाऽयेका मध्ये चैव चतद भौ । 

रने दैव सिनोवालौ विसं शिवमचेयत्”--इति ॥ 

यथा चिस्पो प्रशस्ता, तथा वार्-विशरषण योाग-विशेषेण च प्रसा 

भवति । तथा च खन्द पुराणे प्यते,- 

""माघ-ष्ण-चतुदश्यां रवि-वारायदा भषेत् । 

भौमोवाऽय भवेदेवि, कन्त व्रतमुत्तमम् ॥ 

शिव-योगस्य योगे वे तद्भवेद् त्तमोत्तमम् । 

शिवराचि-त्रतन्तेतत्तद्रवेदत्तमानत्तमम्"-- एति ॥ 

मनु, यदा पूर्वै-विद्धायामुपवासस्तदा परेद्युः किन्तिथन्ते मारणं 

भवति किंवा तिथि-मध्ये? शस्न्तु पत्त-दय;पि समानम् । तज, 

तिश्यन्त-पारणए-वश्नानि प्वमुदाहइतानि । तियि-मध्य-पारण-वचमन्तु 

खन्द पुराणे पयते,- 

““उपोषणं चतुदश्यां चतुदण्टान्तु पारणम्, 

छतः सुरृत-लसेश्च लभ्यते वायवा म वा ॥ 

ब्रह्मा खयं चतुव: पञ्चव्रैस्थाऽप्यरम् । 

सिक्थे सिक्ये फलं तस्य शक्रावक्त न पार्वति॥ 

"ब्रह्माण्ड़ादर-मध्ये तु यानि तोयानि सन्तित्। 

संस्थितानि भवन्तोद् तायां एारणे शते ॥ 

तिथोनामेव .सवामामुपवाम-त्रतादिषु। , 

तिण्यन्ते पारणं कुखादिना श्िव-चतुद गम्" एति ॥ 

वाढम् । श्रि हि दिविधं शास्त्रम्, तस्य च दिविधस्य शास्य 

प्रतिप्मकरणेक्र-न्यायेन व्यवस्धा द्रष्टया। यदा याम-जयादवोगेव 
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चतुद॑भे परिसमाप्यते, तदा ति्न्ते पारणम् । यदा तु चतुद 

याम-बयमतिक्र मति, तदा चतुद भो-मथ्य पूवे पारणं कुयात् । 

दति चतुदं भौ-निणेयः। 

"0 <. 
॥ गी 

श्रय पथ्चदशी निर्णीयते ॥ 

सा द्विविधा ; पौर्णमासमावास्या च । तच, पौणमास्थां परस्पर- 

विरुद्धानि वाकयान्युपलभ्यन्ते। तच, पर-विद्धायाग्राद्यल पुराणे पञ्चते, - 

““भत-विद्धा न कन्तव्या कत्ता प्रतिपद् युता । 

पौणमःसो ब्रतारम्मे मनुजैः फलकाङ्खिभिः"-दति* ॥ 

विष्णुधमेन्तरे,- 

““एकादश्यष्टमो षष्टो पौणमासो चतुदंभो । 

श्रमावास्या टतौया च उपेग्ाः खः पराऽच्िताः”-- इति । 

पदमपुराणे. 

पूष-विद्धा त॒ कततवया सप्तमो ब्रतिभि्नरै। 

पो एमास्यामरोपाल, पगायानियमाङ्ता!-दति॥ 

पर-विद्धा-निषधः पू-विद्धा-विधिख ब्रह्मपुराणे. 

~ ~ = = ~~~ == 

* “एराणे पद्यते'-दयादि, इति'--दयन्तं नालि मु° पत्ते । 
† मुजितपुस्तकं वचनमिदं, नोप्रोष्यं तिथिपश्चकमित्यनन्तरं पठि. 

तम् । तच) "पौयंमासौ मष्टीप्राल'- इति टरतोयच्चर्णे पाठः| 
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“वष्टयेकादश्यमावास्या पूवे-विद्धा तयाऽटमो । 

पूरिमा पर-विद्धा चनेपेन्तियि-पश्चकम्"-इति। 

पू३-बिदधा-ग्ाद्मवश्च युग्मवाक्ये “चतुदेश्वा च पूरिमा"- द्रति । 

एवं परस्पर-विरोधे सति या यवस्था, सा ब्रुप्रेवन्ते दश्ता.- 

“पूर्र-विद्धा न कन्ेवा श्रमावास्या च पूणिमा । 

वजयिल्वा सुनिशरष्ठ, साविवो-त्रतमुत्तमम्”--टति॥ 

सावित्रौ राज्ञ-कन्धा, तया चोणे व्रतं साविच्रौ-व्रतम् । तश्च भवि- 

स्योत्तरपुराणे दगितम्,- 

' “कथयामि कुल-स्तोणां मरिन्नावद्धन परम् । 

यथा चोणं व्रतं पूं साविव्या राज-कन्यया"--दति॥ ` 

एतच पौणमास्याममावास्यायां च विदितम् । तस्िन् प्रते पूवविद्धा 

ग्राह्या, ब्रतान्तरे पू्र-विद्धान केत्तव्या, किंतु पर-विद्धेव कन्ति 

परस्यर-विर्द्धस्य शास्त-दयप्व व्यवस्था । यदा तु चतुर श्व्टादश् 

नाड्का भवति, तदा साविचोत्रतमपि तत्र परित्याज्यम् । 

“ताशटादशनाडौमिदूषरवयत्तगान्तियिम्”--दति खतः । 

याऽयं पौणमासो-निणंयः, मएवामावास्यायामपयवगन्त्यः । तत्रापि 

„ साविचौ- वरतं पूर-दिन कन्त प्रतान्तगाप्यत्तरदिने । श्रसयाञ्च यब्र , 

्रह्पैवन्त-वचनं पूवेमुदाहतम् । खन्द पुगर:पि.- 

“त-विद्धा मिनोवानौ न तु तच ब्रतशचेत् । 

वजेयिला तु साविचरौ-प्रतं तु गिखिवादन'--टति॥ 

एवं ¶ सत, य॒ग्म-पात्तं घािनित्रत-खतिरितिषु व्र्पु द्रष्टम् । 

प्रदेताश्रपि,- 
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“नाग-विद्धातु या षष्ठौ सश्तम्या च युताऽ्टमौ । 

दशम्येकादभो विद्धा चयेादण्या चतुदभो॥ 

श्रूत-विद्धाऽमावाखया न ग्राह्या सुनि-पुद्त्रैः । 

उत्तरोत्तर-विद्धास्ताः कन्तव्याः काठक भ्रुतिः- एति ॥ 

पदयमपुराणऽपि,- 

““षष्च्टमो तथा दशः छष्णपक्ते चयादभो । 

एताः परयुता; काय्याः पराः पूवण संयताः" दति ॥ 
यत्तु नारदौयपुराणे- 

“दभ च पोणंमासञ्च पितुः सांवत्सरं दिनम् । 

पूम-विद्धमकुवाणानरक प्रतिपद्यते" दति ॥ 

तक्छाविचीत्रत-विषद्यं श्राद्-विषयं वा। श्रमावास्यायामिव पौप- 

मास्यामपि श्राद्ध विहितम् । तथा च पितामदः.- 

““श्रमावास्या-वयतीपात-पौएमास्यष्टकासु च । 

विदान् श्राद्धमक्वाणः प्राय्चित्तौयते दि सः"- दति ॥ 

श्रमावाख्या-श्राद्धसख च पावणष् पलमप रहस्य तत्कर्म-काललं कुत- 

पस्य प्रारम्भ-काललमिल्येतचितयं प्रतिपत्करण प्रत्यान्दिक-निणये प्रप- 

सि१५.॥ तथा सति, श्रपराहस्य कम-काललात् पूरुरेव वा षरेदयरेव ` 

वाऽपराह-व्यापिन्यमावास्या ग्रहोतया। तत्रापराहययापिन्याः पूवं-तिये- 

दराद्मतामाह रारोत,- 

“यस्यां सन्ध्या-गतः समागटणलमिव दृ श्यते । 

श्रपराहे तु या तस्यां पिण्डानां करणं भवम्” --दति॥ 

यन्तु काष्णाजिनिनाक्नम्,- 
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“भरूत-विद्धाममावास्यां माहादज्नानताऽपिवा । 

श्राद्ध-कमेणि ये कुय स्तेषामायुः प्ररोयते"--दति ॥ 

तदपराह-याघ्यभाव-विषय द्रष्टव्यम् । श्रपराल्-वयापिन्याउन्नर- 

तियेभाद्यतामार हारोतः,- 

“श्रपगह्णः पिदणान्तु या ऽपराह्ानुयायिनो । 

सा ग्राह्या पिटकां तु न पवाऽस्तानुयायिनो "इति ॥ 

उभयचापराह--्यापिवलं दधा भिद्यते ; एकदेगेन, कारख्धान चति । 

एकदेण-वयापिश्च दधा भिद्यते ; पैषम्यण, माम्यन चेति । तत्र, पेषम्येणि- 

करेशव्याप्नौ मदच्चेन नेतव्यम् । तथा च सृति, - । 

““श्रपराक-द य-व्यापिन्यमावास्या यदा भवेत् । 

तचान्पव-महलाभ्या निणयः पिद-कमणि"-दति ॥ 

मरद्येव याद्ये्यमिप्रायः। स च शिवराघव-ंवाद स्पष्टमभिहितः - 

““श्न्या पराह त्याज्याऽमा *गराद्या स्याद्याऽधिका भवेत् "--इति॥ ' 

मान्यमैकदेग-व्याप्रौ खधोादि-शास्वेण निण्यः । साम्यनाभयत्रैकदेश- 

याश्च तन्तिथि-गतैद्धि-चय-मा्तेधा भिद्यते । तथा हि । पूयर- 

परास्य दितोय-घरिकामारभ्य परेदयुरपराहस्य पञ्चु-घरिका-पय्यनं 

, यदा तिचिरव्तते, तदा पूवापगाज्नमय प्रथम-घटिकां दिनौयापर च 

्रम-घरिकां विहाय शिष्टासु पञ्चम् वर्तमानल्रासाम्यनेकदग्-वयानि 

सरवति । तिथिश्च तदा, घटिका-चतु्टयेन वद्ध । यद्] च पूवापरा हस्य 

चरमचयिकायामुन्लरापराकनम्य च प्रयम-घरिकायान्तियिवत्तते, तदा- 
~ ज क ~ ~ -----~ न = ~~~ ५ 

कन ज न ~" ~~-~^ 
व 

# च्ाव्या सा+--द्रति,विण पुन्तके पाठः। 
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ऽपि सामग्यतेकदेशर-व्ात्निभवति। चरिका-चतुषटयेन तदा तिथिः सौयने। 

यद् पूर्रीपराहस्य चरम-घरिका-चय दितोयापराहस्य च प्रथम-घरिका- 

चये तिथिवततने, तदा घाग्येत्कदे-वाक्नितदपम्धा । तिथिम्हु न वद्धेत 

नापि सौयते किन्तु समैव । ददे विषये खवे-दपं-वाक्यान्निणेयः। तच्च 

खवीदिवाक्यं स्म-तिथि-साधारण्येन प्रट्तवाद मावास्यायामपि प्रवन्तेते 

तथा. श्रमावाम्यायामेव ' वर्षेण गिष्रराघव-संगदे सएवायादभितः,- 

“श्रमावास्या तु यादि स्यादपरा्न-दयऽपिषा। 

चये पूवी, परा दद्धो, माग्येऽपिच परा साता"--इति॥ 

साच्यन््ररेऽपि,- 

““तिथि-चये सिनोवालौ तिथि-ढद्धौ कुह्मता । 

साम्यऽपि च कुहरज्ञंया वेद-वेदाङ्ग-वेदिभिः"- इति ॥ 

चतुद्गो-मिश्रा सिनोवालौ, प्रतिपन्मि्रा क्ह्धः । तथा च वयासः- 

““दृष-चन्रा सिनोवानौ नए-चन्रा कुहमता- एति । 

काल्सःनाभयचापराल्-व्याप्नावपि तिथि-टृद्धिवात् कुह्टरेव ग्राद्या। 

यद्। दिन-दयेऽप्यपर।हं न स्पशति, तदा सान्नग्िक-भदेन व्यवस्था 

द्रष्टव्या । † 

तद्।९ जावालिः,- 

“च्रपराङ्ृ-दयाव्यापौ यदि दश्स्तियि-क्तये। 

श्राहिताग्रः सिनोवालो निरग्यादः कुह मना" दूति 

श्रादि-ब्दान् स्तौ -एद्रयारपि ग्रहणम्। तदाद लौगाक्षिः, 
~~ ~ -~------~- ~ ~~~ 

+ च्पमावास्यायामपि,--षतिविण पुम्तङ्ग पाठः| 



दितीयादिप्रकरवम् । | ३०५ 

“सिनोवालौ दिभः. काया सागरिके: पिट-कमफि। 

स्तमिः टैः कः काव्या तयासामप्नके दि भैः"- इति ॥ 

एदं शास्तायं वयवस्थिते सति, यानि बहविधानि वाक्छानि, तामि ̀ 

सवाणि प्रोक्रष्वमावास्ा-भरेष्वग्धतम-विषदतसन यथायागं साजमौ- 

यानि । तथाहि । तथ, तावद्दोधायनभार,- 

मध्याह्कात्यरतायमर चतुरं नुवते 

सिनौवालो त॒ सा श्या पिषट-कण्यं तु निष्फला" इति ॥ 

रृदस्यतिश्पि, - 

“मध्यद्ार् या लमावास्या परस्तात् प्रवस्ते ।  , 

शत-विङ्कातुमाज्ञयान सा पञ्चदशो भवेत्"-दति। 

श्च, मध्याादूष्वमपराशमतिक्रम्य परस्तादमावास्या प्रवसते 

दति यास्येवम् । तदेलदचन-दयं परेदयुरेवापगाशू-्यापरो योजमौयम् । 
यत्तु कात्यायनवचनम्,- 

““पिण्डाग्वाष्टाष्यकं आद्धं सोणे राजमि शस्यते । 

षासरस्य ठतोयेऽ 7 नातिमन्ध्या-समो पतः" एति॥ 

पिष्डार्मां पिण्डपिटयज्नाङ्गभतानामन् पञ्चादाद्भियते क्रियते,-इति 

“पिष्डान्ाहायेकं श्राद्मामावास्य, वत् रोण राजनदौ कर््यम् { 

"वाषरस्य हतोयेऽगे'इत्यनेनेषन्नुनो ऽपरा; मायाश्न-मरितोऽभिधौयते । 

'नातिषण््यासमोपतः'- दति मायाङ्कस्य प्रतिषघ माधप्रगः कर्मकाल- 

लेन परिभिग्यते । तथा च, कर्म-काल-यापिनौ तिची द्वेत्यक्म्। तज 

ख्यस्य चत् ष्टमे प्रहरे प्रारमा, श्रमावास्ाधाः सप्तमे प्रहर 

हमारतिः । तदेतदुभयं का्ांयमएवाश,- 
५४ 



३०१ । क्षालमाधवे 

“श्रष्टमेऽे चतदश्धाः रौणोभवति चन्रमा; । 
, श्रमावास्ाऽष्ट्माभे च पुनः किल भमेदणः"--रति । 

यन्नु जवालिनेक्रम्,-- 

^प्रतिपत्छणमावाश्या पूवोाक्ष-वापिनो यदि । 

भृत-विद्धैव सा काया पिचये कर्मणि स्वदाति ॥ 

श्रच, 'पूवाह-व्यापिनो'-दति विग्रेष-कथनादपराह-ध्यापितं 

नाखोत्यवगम्यते। तादृ्ौ च द्विविधा; पूवद्युरपराष-व्यापिनौ, तद्रहिता 

च । श्रादयपत्े सवरप भरतविद्धेव काणे । दितौयपके साग्निरेव भत- 

विद्धा काया । यत्तु दारौतेनोक्तम्,- 

"पूवक चदमावासया श्रपराे न चेततु सा । 

प्रतिपद्यपि कन्य श्राद्धं श्राद्धविदो विदुः"इति । 

तदिवस-दयेऽप्यराश्ञ-वयापिलाभावे सति निरग्निक-विषयम् । यदपि 

. हारोतेनोक्रम्,- 

“दत-विद्भाऽयमावास्या प्रतिपद्िभिताऽपि वा । 

पिश्ये कर्मणि विद्रह्भिगाद्या कुतपकालिकौ"--दति । 

तदेकोदिष्ट-विषयम् । एकोटिष्टस्य कुतप-प्राधान्यं प्रतिपत्मकरणे 

४५्ितम् । यदा । प्रतिपक्धिश्रायाश्रयपराह-वापिलाभादे निरपि ` 

कंरपि श्यवाश्ङगायां याद्यवे कुतप-व्ार्धिरनुकन्पतनामि्ौयते । 

श्रपराह-व्याश्षिः पवेण मुख्यकम्पः, कुतप-वयािरनुकग्पः। तथा 

स्, मुख्यासभवेऽनुकन्स्योपारे यलाक्भिरग्निकैः | प्रतिपर्मिथिता ग्रदोतुं 

हषधते । भरत-विङ्कायान्त, कुतप-कालिकते सत्धापराङ्िकिलमथे-सि- 

ङम् । तथा सति, मुख्थानुकरपयोरुभयोरपि सद्वावात्कतपस् प्रारक्ं 



दितीयादिप्रषरवम् । १०७ 

कालता प्रात्याब्दिक-प्रकणाराइत-रेवलारि* वसगानुसारेण कषम 

पक्रमोपसंहोरा व्याभनिदंशिता भवति । तकशाप्र दृष्टाकेमोपन्यसते । 

यथा, श्ुतप-यापिनो दत-विद्धोपादया; तथा, प्रतिपदिद्धाऽपि 

कुतप-याध्चोपादेया भवति । तद वोधायनश्रार .- 

“धटिकेकाऽयमावाख्ा प्रतिपु म चेक्दा । 

श्वत-विद्धैव सा याद्या देषे पिश्चे च कमणि" एति। 

प्रतिप घरिकेकाऽपि कम-काख्च-संवन्धिनो यदि म सारियधेः। 

तदेतदचनंपूवेद्रेवापरा-यापतौ द्रष्टम् । श्रस्न्तव विष्ये जवालि- 

रष, १ 

“प्रतिपत्छणमावाष्या पूवाह-यापिगो यदि । 

शरत-विद्धैव सा ग्राह्या पिञ्च कमणि सवदा"--दति॥ 

यनु हारौतवचनम्,- 

“कन्या-मकर-मोनेषु तुलायां मिथुने तथा । 

भरत-विद्धव सवेषां पूज्या भवति यत्रतः"--इति ॥ 

तदुत-विषयम् । तथा च जावालिः,- 

“तुलायां मिथन मोरे कन्यायां मकरेऽणमा । 

 त-विद्क व्रते याद्या गेषु प्रतिपद्युता"--दात ॥ 

टूति पश्चदपोनिणएयः। 

~~ 

# देवखामि,- इति मु° एक्क पाठः| 

† उपक्रमोपसंहारकाश,- दति मु° एशके पाठः| 



३०७ कालमाधमे, 

श्रयेष्टिकासानिर्णोयते । 

स 

मच प्रतिपदि कन्तेव्यतया पूव-प्रकरणएणएव कुतोऽयं नाभिरितः,- 

दूति शरङ्कनोयम् । पवै-चतथां स्यापि प्रतिपदद बे्टि-काललात् । पर्वे 

प्रतिपक्ष स्थि-सापेचवाच। श्रतः, पवे-निणेयानन्तरमस्य निणेयस्याव- 

दरः--तोदानीं निर्णीयते । श्वेदद्िन्यते। किं पं -रतिषदोः सन्धि- 

रि्टिकालः, किं वा, सन्धरुभौ पामा ? इति। तदथ प्रथम् सस्ि-ख्ूपं 

मिरूपणोयम् । तनिरूपण्च पवे-मेदाधोनम् । श्रतः, पवे-भेदोनि- 

ङ्प्यते । पव च दिविध, पौणमासखमावाखया चेति । 

नतु, प्रतिपदमारभ्य चतुद खन्तानान्तिथोनां शए्त-हृष्ण-पत्तयो- 

मकि नाम-मेदः, पञ्चदश््ान्त् किमयोऽयं नाम-भेदः,- इति चेत् । 

-तयोविगेष-खभाव-्चापनयति ब्रूमः। प्रथम-दितोयादिभां च््कलानां 

मघ्ये यत्ब्चाका कला वदधते, तत्बद्याका एएक्कपक्ते तिथि. व्यवदह्धियते । 

कृष्ण-परसतेःपि करोयमाणयास्ञस्याः कलायानान्ना तन्नियि-वहारः । 

तेन न्यायेमान्ध-तिथेरपि प्-दइयं पञ्चदगोत्येव व्यवहारः । ते, 

भकारं पञ्चदश्यां चन्द्र-मण्डलं ख-कलाभिः सवात्ममा पूयते । सेयं“ 

मण्डल-परि पन्ति परिभवेन नाख्रा न्नाप्यते। तदुक्रं ब्रह्माण्ड- 

म्यपुराणएयो 
“कल्ला-त्षय व्यतिक्रान्ते दिवा पर्णा परस्परम् । 

सक्रादिल्यो परार तु परणलात्पूिमा सता" एति ॥ 

र्ण; परभागः परा, उथालमयकालः,--रत्यथेः । तष, घा 



हितीषादिग्र्ररवम् । १०६ . 

रिः वभू मण्डलः सञ्चरति, तथो्षरले चः खणे मण्डलः 
॥ रोति दृष्टाक-दा्टान्तिक-भावं विवक्िा उभदोरारिव्य-कदथो- 

-पन्यासः । यथा, मण्डल-पूरेल-विवदया पूणिमाब्ः परय॒श्यते,तथा, 

मष-पूरेव-विवक्षया-पोरेमासो गष प्रयश्यते। तदुकं भविोकरे,-- 
““पौफंमासो महारज, सोमस्य रयिता तिथिः । 

पूर्णोमामेभवेदमद्मात्पोणेमासो ततः खता -इति॥ 
पूणिमाऽमावाल्ययोविकन्यनम मामन्यं मास-्रस्तावे दशितम् । 

श्रमावाद्येत्यनम माघ्ना बहवोऽया; कथन्त । तचामाशब्दस्य चवारा- 

ऽथा; सभावः, कन्या, सथ्-रमिः, चन्द्रकला देति । वसुपब्द्य च 
|, 

चलारोऽथोः। दृद्रबद्धः पिटविथेषः निवासञचति। तच, श्भाव- 

वासिनममा्रब्दमिन्र-वासिनं वसुशरष्दक्षोररोरृद्य निवदगमेवं प्रव- 

न्ते । श्रमा वसुरख्यामिल्यमावाख्धति । 

श्रयमथः । ठ त. वधानन्तरं प्रोषितेद्-समागमे समृष्टादेवाः परश्पर" 

मदोरन्त । श्रमाऽसामिः सहायमिन्रोगिवसतोति । श्रतकषद्य रिगद्या- 

मावाद्यालमिति। सोऽयमर्थः शतपथब्राह्मण दथेपूणमास-अकरपे श्रयते। 

“ते देवाश्र्रवम् श्रमा वे नोऽद्य वसुवसति योगः प्रावाह्तौत्"--एति। 

्र्नरौयग्राह्मरेऽपि विखष्टमयमेवाथः भ्यते । “इ द्रोटर इवा षर 

परावतमगच्छद पराधमिति मन्यमानसन्देवाः पषमेच्छन्”-्या-. 

रश्य प्यते, “घोऽमावास्यां प्र्यागच्छकं दवाश्रमिषमगच्छन्तामा वै 

भोऽ वसुवेषतोतोद्धोहि देवामां वसु तदभावास्ायाश्रमावाष्या- 

वम्"--एति । पर परावतम् भ्रह्यकदूरदधमित्यथः। श्रपराधन्रो- 

-इमकाषम् । 

“~ 



११० कालमाधवे ,. 

यदा, वसुशब्दशनश्रवाचो, तदाऽ्यमाशब्दस्य वाच्यं सहभावमेवो- 

र्रौकटयेवं निरवकव्यम् । प्चोषपोभिः सष चन्द्रोवसत्यस्थां राजावित्य- 

मावाद्या । श्रयमथेः शतपथ-्ाह्मणे श्रयते । “एष वै सोमोराजा- 

देवानामन्नं यद्धमाः, सयत्रेषएतां राचिं न पुरसास्र पाहद 

तदिमं लोकमागच्छति। स दष्ट पश्चोषधोरलुप्रविशति ख पै रेवारमां 

वखन्नं हयेषां तद्यदष एतां राजिमिहामा वसति तस्मादमावाखया 

नामः--टति । तया, एदारण्यकेऽपि, चन्द्र प्रहृत्य प्यते । “षोऽमा- 

बाघ्यां राजिभमेतया षोडश्या कलया सवभिदं प्राणग्टदनुप्रविश्छ ततः 

प्रातस्णीयते”- दति । 

श्रमा-वसु-शष्दौ यद्। कन्या-प्िह-वाचिनौ, तदानौमेवं गिवक्रयम् । 

श्रमां वसूर्गेच्छदस्यां रावावित्यमावास्या । श्रमाशब्दाभिधेया काचि- 

त्वन्या तस्यां राचौ वसुनामानं पितरं वत्रे। स ष पिता धम-लेपा- 

द्धौतः सम् तां कन्यां मेच्छत्। सोऽयमितिहासः प्मपुराणेऽवगम्त्यः । 

श्रमा-वसु-श्ष्टौ यद् खय्येरसि-निवासवाकिगो, तदा तदतुषारेण 

निवचनं स्कान्दे नागरखण्डे पयते,- 

. “श्रमा नाम रवेरण्िः षहस -प्रमुखः सतः । 

यस्य पर* तेजसा य्य. परोक्ृस्तेलोक्य-रोपकः॥ 

तस्सिन् वसति यनेन्दुरमावास्या-ततः सखताः-दति ॥ 

ब्रह्माष्डपुराणेऽपि- 

'“भ्रमा नाम रवेरसिचन््-लोके प्रतिष्ठिता । 
---~~---- ~ ~ -- ---------- - --- --~“~--~----~~ ~ ---* ~+ 

# वस्यारे,-- दति बिण पुरक पाठः । ` 



दितीयादिप्रकरयम् । शर् 

यस्मा क्छोमोवसेशष्षाममावाश्या ततः सता--इति ॥ 

श्रमा-वसु-बरब्दयोः सहभाव-निवास-वाचिवमाभ्रिद्य मख-वायु 

ब्रह्माष्डपुराणेषु भिवचनं हतम्,- 

“भ्रमा वसेताटसते तु यदा चष्ध-दिवाकरौ । 

एषा पञ्चदशो राचिरमावास्या ततः सता" एति ॥ 

श्रमाशष्दख चद्-कला-वासिवं स्कान्दे दगिितम्,- 

“श्रमा षोड ए-भागन देवि-पोक्रा महाकला"-एति ॥ 

तां कलामुपजोय निवेदनं भगवतोपुराणे दगितम्,- 

“कलाऽवशेषोमिःकरान्तः प्रविष्टः सयय-मण्डलम् । + 

श्रमायां विशते यस्मादमावासखया तत; सता"एति॥ 

शरमावाख्या-ष्द्-पयायोदर-दष्दोऽपि हिधा निरुच्यते । खम्याचनक- 

मलौ परश्परं पश्यतोऽतेति दभरः। तदुकं मचय पुराणे" 
“श्रातरिद्य ताममावास्यां पश्यतः सुममागतौ । 

्न्यो्ये शन्-द्यी तौ यदा तद्खष्यते"--एति ॥ 
, म दृष्यते वद्द्रोऽतेति दितौयं निवचनम् । यद्यपि तरानौमद्दति 

वक्ष्य, तथापि विपरौत-लक्षणया द४,-रतयषथते । तदतद्घहाचार्ये- 

शक्गम् । “शूरे कातर ्रब्दवत्"--एति । शब्रादश्रनश्च ्रतपथ-वा् 

ूर्वसुदइतम् । “म यज्व एतां रातिं म पुरलाम्न पञ्चाद् ददु 

दति | श्रद्श्ेने च कारणं गयाचन्द्रममोरत्यन्त-सृश्रिकषः। सति षच 

तक्सिम् सन्निकं, महता मोरेण तेजसा चाग्तेजोऽभिन्धेयत । रतव, 
~~~ ~ -+ ~~ 

% महयतायपुराबयोग-एति विण पुश्तढ पाठः 



१९8 कालमाधे 

श्चणा,- एति मूमः। यचा गङ्गायां चाषः. द्यब गङ्गाशष्दः प्रवारै- 

मुपपश्नसत्समोपं तीरं लयति, तथा सन्धिशन्दोऽपि पाश्च-दयं लखयतु 

शरतएव श्र्यकारम् । “सन्धिमभितचणेत "रति । बोधाचनोऽपि,- ` 

^दक्छलात् सनि-कालस्य सधेविषयउश्यते । | 

सामों विषयं प्राः पूवंणाणपरेण वा-इति ॥ 

श्रव, पूवीपर-श्दाभ्यां सन्धेः प्राचोनं पवे-दिनं पराचोमं प्रतिपदि. 

भक्षाभिधोयते । तच, पूवेसिन् पव दिने याग-प्रारम्भः, उन्तर सिन् प्रति- 

परिभे याग-समाशनिः) पराधानमिध्राबहि-सप्पादनमग्नि-परिगरदडप- 

स्रणशचेयेवमादिः प्रयोगः प्रारम्भः । स पूरुर दु्टेयः। तथा च तन्ि- 

रोये शूयते । “पूर्वधुरिपरावहिः काति, यश्मेवारण्य रौ- 
सोपवसति"-रूति। तपय -्रह्मणेऽपि । पूवर खङ्घाति उततर 

भयंजति"-- ति । 
तच्राद्नि-ग्दणं नामाध्वयुंणा श्राहवनोय-गादपत्य-दतिशाग्निषु, 

"ममाग्ने वचैः- दत्यादिभिश्ग्मिः समिदाधाग-स्षणेग्वाधाने क्रिय- 

मासे पार्थ॑वससिना यजमानेन “श्रनि शकशामि,- दत्धारोनां मन्त्राणं 

पठनम् । तदिदं पवेरिने क्रियते । प्रतिपदि तु “कम्णवान्देवेभ्य"-- 

द्यारिभिरष्वयुं रैसप्र्ालन-तण्डुलनिवाप-पुरोडाच्परदानारिणसणं 

प्रयोगे करेति, तदिदं यजनम् । एतदेवाभिप्रद्य गेभिशश्राह,- 

““पर्ान्ताउपवसव्याः पक्लादयोाऽभियषटयाः"--ईति ॥ श्रजोपवासशब्दे- 

भान्नुपरणाद्विवकितः। तस्िन् क्रियमाणे यणमानसमोपे देव- 

ताभां निवासात् । तदेतन्तेन्िरौय-ग्राह्मणे दशितम् । “उपासन् 

शरो यच्छमारे देवतादसन्मि यएवं विद्धानभिमुपसणाति"--दति 



दितौयादि प्रक्रम् । [र १११ 

उपवासश्ष्टाभिषेयस् पर्वदिने कमकब्यस्यान्वाधनारेः पवि 

दतुरवति श्राद्यास्तयोऽशाविहितः कालः। ग तु बहुथा ढः । चागच 

च पवे-दतुरथांशः प्रतिपद श्ास्तयस्च विहितः कालः । न तुप्रतिपददत- 

ांग्रः। दतरा लोगासि;- 

“चौमेशामौ पवस यागद्य शतुराविदुः । 
दावंधावृदभेदग्ौ यागे च प्रत-कमेणि"-एति ॥ 

` तमेतं वज्नकाले यश्नपा्चाऽयाइ.- 

"पञ्चदशाः परः पारः परदे; प्रथमास्तयः । 
= ११ कालः पावए-यागे स्यादयाग्ये तु म विद्यते" ष ति॥ 

डङ्शतातपेऽपि- 

“पवरोचखतुथां श्राया; प्रतिपदश्तयः। 

थागकाखः ष विज्ञेयः प्रातशकाममोषिभिः"- ₹ति॥ 

श्रव, “प्रातर्”--दति विगरेषणात् खयादयस्यापरि मुहक-भरय, 

यागन्कालदत्यक्तं भवति । प्रतिपदञ्चतुरथा रं निषेधति काद्यायनः,- 

“न यष्टयं चतुर्थाप्र यागेः प्रतिपदः कवित् । 

रासि तदिलुग्पजि श्रतिरेषा षमातनौ"- दति ॥ 

तदेवं पवष्छन्वाधानादिकं प्रतिपदि चेशिरिति सलि-पाश्चयेः परार 

परिषमाप यवखिते। यदा पर -अतिपदावुदयमारण्य पूरप-तिधौ भवतः, 

तदा भ बन्देहएव । यदा ठु खण्ड-तिधो, तदा ठु निपयाऽभिपोयतं । 

तज्र गोनिलः,- | 

<श्रावन्तने यदा सन्धिः पवमतिपरेभवेत् । 

तदहयागश्य्येत परत्चेत् परेऽदमि॥ 
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पवै-प्रतिपदः सनिरवोगावन्तेमाद्यदि ॥ 

तक्िन्नहमि यष्ट पूवेयुस्दुपक्रमः । 
श्रावर्तनात्यरः सधियरि तस्मिनुपक्रमः। 

परेषूरिष्टिरिद्येष पवं-दय-विनिखयः-एति॥ 

श्रवस्नमक्कोमध्य-भागः। लोगारिरपि,- 

““पूवीाक्ञे वाऽय मध्या यदि पवं समाणते । 

उपोष्य तच पूरयुखदहयागद्व्यते ॥ 
श्रपराशऽयवा रात्रो यदि पवे समाणते। 

¢ उपेष्य तक्सिन्नहनि ोगते यागद्र्यते"-टति ॥ 

एषु वचनेषु मध्याादि-शन्दायोगिकाः,न तु पञ्चधा विभागमाभरिल्य 
्रृकाः। तथा सति शश्रहकोमध्यं मध्याकृः--एति युत्यत्तरावन्तमं 
मधयाक्ृ-प्ष्देनाभिधौयते । श्रतएव, गोभिलेनावन्तनश्दः प्रयः । 

, ्ातातपेनापि मध्यमश्ब्दः प्रयुक्रः- 

“पूवे मध्यमे वाऽपि यदि पवं समाण्यते। 

तदोपवासः पूवेधुलददयागदव्यते "दति ॥ 

शरक; पूर्वभागः पूवाः । श्रहाऽपराभागोऽपराहः । श्रतसाभ्यां 

भष्दाग्पामावन्तनात् पूोत्तर-भागावभिधोयेते ५ वाजषरेयिगान्तु “ 

विशरेष-माद भायाथे-सग्रहकारः,-- 

“मध्यन्दिनात् स्थादहनोह चश्निम् 

प्राक् पवेणः सन्धिरियं हतोया । 

सा खविका वालसनेयिमश्या 

तस्यामुपेग्याऽय परेशुरिषटि"- एति ॥ 
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श्रावतेनादृष्वमलमयादवाग्यदा षरिभवति, तदाऽहःषसिमती 

तिथिः प्रथमा । रात्रौ सन्धिसेत् सा तिथिरितोया । ते उमे श्रपेश्च 

पूवे बभ्धिमतो पवेतिचिस् तोया भवति। तां दतोया्थां 

तिथौ पवेकालखयान्पलात् सा खविकेत्यच्यते। शाखाम्तराध्यायिनामौ- 

कुशे विषये पूरवधुरण्वाधानादिकि सन्धितिथाविष्टिः। वाजसनेथि्नां ठु 

सन्धितिथावन्वाधाममुत्तरतिधाविष्टिः। एवं सति, वाजसभेयिनां न 

कापि सलधिदिनात् पूदयरग्वाधानादिकमस्ि । सोऽयं विथेषः। 

श्रावन्लंने ततः पुरा वा यदि षसिभंवति, तदा वाजसमेयि-्यति 

रिक्रानां पवेचतु्थागे शिः प्राप्नोति । तच विर्नेषमा गागय,{- 

“प्रतिपद्यप्रविष्टायां यदि चष्टिः षमाणते। 

पुनः प्रणीय छत्लष्टिः कन्तया यागविन्तमैः" एति ॥ 

पर्वणद्चतथोःधः प्रतिपदस्तयोऽ्ाञ्च याग-कालवेन विहिताः। तच, 

परव-चतुरथ शस्य ॒विषयउदा इतः। प्रतिपदं शानां विषयखदाह्ियते। 

खषःकाले सन्धो, प्रतिपदः प्रथमां शोयाग-कालः। निग्ौये सन्धौ, 

दितोयोऽशः। राचि-प्रारम्मे सन्धौ, ठतोयां ग्रः । 

मनु, ्रनेन न्यायेनापगे मन्धो प्रतिपश्तुधां र प्रयोग-काललं 

्राभ्ोदि। तच प्रतिषिद्धं, “न षयं चतुयऽगर"--इति गुतः श्रत- 

सादे विषये यागएव लुयेत,--इति चेत्। मेवम् । टद शातातपेन्,. 
प्रतिप्रसवाभिधानात्.- 

“सन्धियद्यपगाङ स्याद्यागं प्रातः परेऽ्टाम । 

कुवाणः प्रतिपद्वागे चत॒यऽपि म द् अति" इति॥ 

एवं तहि, प्रतिषधोमिविषयः स्यादिति चत्। मैवम् सथस्काश- 
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विषये चरितार्थलात्। तश्च विषयं दशयति कालायन 

“सन्त् संगवादृष् प्राक् चेदावन्सनाद्रषेः । 

खा पौमासो विक्ञेया स्चस्काल-विधौ तिथिः- एति ॥ 

भायाथेषंग्रहकारोऽपि,- | 

- “श्रग्वाहितिश्च(स्लरणोपवासाः 

प्रेते खलु पौएमास्याम् । 

श्रावर्तनात् प्राग्यदि पव-सन्धिः 

सदास्तु* यागः क्रियते समस्तः"--एति ॥ 

श्रु नबोऽपि। “पौएमास्यामन्वाधानपरिस्तरणापवासाः सद्यावा 

सथखालायां सवै क्रियते"-दति । सद्गवावत्तनयोमे्ये पौणेमासो- 

्रतिपरोः सन्धौ षति, पूौदाङीवैचनेः सन्धि-दिमात् पूवेद्ुरन्वाधाना- 

दिकं प्राप्तम् । त्च सथस्वाल-वक्येः सन्धि-दिने उष्टब्यते । 

, मम्, दुरे विषये ससि-दिनात्यरदिने यागउक्छृताम्। तथा सत्य- 

पराहादि-खन्धिध्विवाग्वाधाम यागयोदिनभेरोभवियति । श्रसि चात 

बृषटान्तः, वाभसनेयिनामौ दृ गे विषयेऽन्वाध नेत्कषे शति चागा- 

पुक्ष्टलात् । तवम् । भ्रन्य-यतिरेक-रूपाभ्यां विधि-निषेधान्यामखयाः 

र हायानिवारितवात् । तच, सद्स्काल-विधयोाऽन्वयष्ूपाः! प्रति 

एवह -प्रतिपेधायतिरेकरूपा, । एवश्च सति, प्रतिषेध-वाक्षं साव- 

काशं भवति। 

श्रभावाश्यायां विशेषमाह ड शतातपः,- 

“द्वितीया किमुह््ता चेत् प्रतिपर्याऽऽ पराश्को । 

# तटैव,- दरति सु* पएर्सके पाठः। 
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श्रन्वाधामं शतुदष्णां परतः साम-द्रगात्"--दति ॥ 

साऽयं विप्रषााग्रखायनापसम्ब-विषयः। किं तु बौ धावन-मता- 

मुष्ायि-विषयः । श्रतएव बोधायनः, 

“द्वितीया जि-मुष्न्ता चेत् प्रतिपद याऽऽ पराङ्को । 

श्रम्वाधानं चतुद छां परतः साम-दश्रनत् ॥ 

चुदंशो षतुयामा श्रमावास्या न दृष्यते । 

श्रोते प्रतिपशेद्यात् पूर्वां तश्ैव कारयेत् ॥ 

तुद् ओ च सन्यणा दितीया लय-कारिणौ 

चर्रिष्टिरिमायां स्यादत कश्ारिकौ क्रियाति 

एतेषां वयमानामथमयथेः। श्रङ्धि चतुद भौ सम्पा, श्रलमयादवाग- 

भावाखा खष्या। सतएवापराह-याध्यभावाछ्रादूयाण्वाघधामाय वा 

पू्ीक्षतोल्या यश्चपि निमित्तभावं ग भजते, तथापि प्रतिपदि इवितौ- 

यार्था सर्त्यां चद्धष्य दृश्वमानलात्तद् शने चेनि षिद्धलात् प्रतिपद् 

युतायाममावाखयायामिष्टिः, खन्पामावास्यापेतायां वतद्ष्ां खरादा- 

न्वाधानादिकं कत्तव्यम्,- दति । एतदवाभिप्र्य स्यनरे,- । 

““श्रादितयेऽस्तमिते चब््रः प्रतोष्यासुदियार् यदि* । 

प्रतिपद्यतिपजनि; स्यात् पञ्चदश्यां यजेषलदा"-टति॥ 

शद्धवषिष्टोऽपि,- 

“इन्दौ निरूप पयसि पुरस्लादुदिते विधेः। 

यरैगष्छं ते तसन् पश्चादपि हि तद्कमेत्"-एति ॥ 

# यदा+-दएति मु° पजक पाठः। 



१९० कालमाधवै 

` श्रस्यायमथः। यदा सन्बुण-चतुदेष्ामविचारेणामावास्या-बुद्धं शवा 

ऽन्वाधानादिकं छृला हविनिवोपं करोति, कते तस्सनुषकाले पूव 

स्यान्दिशि चन्द्रमाउदेति, तदा म .दथे-कमं मवितुमरति । दभकालस्या 

प्राप्तवात् । किन्तु कालापराधं निमित्तौक्ृत्य द्े-देवताग्रपनौीय 

दाचादिगए-विग्िष्टान्यन्यादि-देवतान्तराणुदि श्च हविः-प्ररेपेषिितः। 
तदेतत्तेतिरीव-ब्राह्मणे श्रूयते। “यश्य हविनिरप्ं पुरसाषनद्रमा- 

श्रुति तण्डुलान् विभजेद् ये मध्यमाः खलानग्रये रारे पुराडाश- 

मष्टाकपालं कुष्याद्ये श्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात दधंरं ये रोादिष्टा- 

सान् षते भिविपिष्टाय परते चर्"--इति। साऽयं दृष्टान्तः 

विपि निरुप्ते सति ततऊध्व पूवस्यान्दिशोन्दावुदिते घति दभ-कम- 

विधेयदेगुण्यसुक्रोत्या व्यवखितम्, तदेव वगु्छं दामदिने पश्चिमदिशि 

चन्रादये भवति-दति। एतदेव बोधायन-मतमुपेदइलयति श्रतिः । 

“यस्िक्नहनि युरस्तात्पश्चात् समेन दृश्यते तदहवेजेत"- इति । 

श्रयमथैः। सिनोवा्यां पुरस्तान्र-दशेनं भवति, हितौया-धक्ञायं 
प्रतिपदि पथ्चखन्रादृ श्यते तयेरुभयोमष्य-वततिन्यं कुकां दिविधमपिङ् 

चग्द-दण्न मालि, श्रत्तसिन्दिनि यष्टयम्,--इति । चद्र-दषनपर 

तायां शक्घ-प्रतिपदि यागानुष्ठाने प्रायञिन्तमाह काल्यायमः + 

| “यजनो येऽहि सामसदारष्परं दिशि दश्यते। 

तत्र व्याहइतिभिहङ्गला दण्डं दद्यादहिजातय"-- एति ॥ 

` शन्-दशम-राहित्यमेवाभिपरत्य बोधायन-कारिकासु पते. 
इृष्टेरलं प्रतिपदादिभवास्ह् नाद्यः 

सप्राष्ट वा यजत्र भवन्ति त्यात् । 

श्म 



दितीधादिपरकर शम् । १९९ 

सोणासु नाङोषु दिनस्य पूवः 

कण्पोऽथ ङ्गौ च भवेहितोयः"--षति। 

श्रयमथेः । श्रमावास्या-तियेः संवग्धिनोषु गाडौषु रोणासु बतौषु 

तक्लिन्दिमे श्रस्तमयात् पूवे प्रतिपत्-संवभ्धिन्योमाशयः सपाट वा चदि 

भवन्ति, तदा तदिनमिष्टेरलं यागम् । माऽयमेकः पचः  श्रमावाख्ा 

प्रतिपदौ यदा बद्धते, तदा दितोयः कल्पोभवेत् ; श्रमावाखायामन्वा- 

धाय साम-दश्रन-ररिते प्रतिपदिनेः यागः कय.-द्ति। खत्य- 

मरेऽपि,- ॥ 

“श्रवागसमयार् यत्र दितौया तु प्रदृश्यते । 

तव यागं न कुवीत श्चादेवाम्ु पराङ्मुखाः" दति ॥ 

बौधायन-मतानुखारिणामण्वाधानवह्र-्राद्मपि खन्पामावासो- 

पेता्या तुह्यं कव्यम् । तथा च बोधायननेक्रम्.- 

“यदा चतुदशोयामनुरौयमनुपूर येत् । 

श्रमावास्या सौयमाणा तदेव श्राद्धमाषरेत् ॥ 

चतुद श्यां चतुयामे श्रमा यव म दृ ते । 

गात प्रतिपद् यत्र भते कव्यादिकौ क्रिया"--इति ॥ 

दतुं यामे श्रमावास्या सम्यणा न दृत, किनबवमाने सपाः सा 

श प्रदिमे सोयते, तदानीं चतुद शां श्राद्ध माचरेत् । 4 

मनु, चन्द्र-दश्रनेपितायां प्रतिपदि इष्टिः समान्नाता। तया, च 

श्रतपथय-ग्राह्मएम् । “यदहः पञ्चाशग्रमाश्रश्युदति तदहयजन्रिर्मो- 

लोका नभ्यदेति"-- दति, त्तिगौयबरह्मणमपि । “एषा पर सुमगा- 

माने षटियमभि यजमानं पशचाचन्रमाभ्भ्युदत्यक्षित्रेवास शलाक मरड्- 
4 
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भवति" दूति । श्रयम्ः। येयमिषटिश्द्र-दभनोपेते दिने क्रियते, 

सेयमिष्टिः स॒मनःशब्द-वाख्या, तादृजनो मिष्टं कतवन्तं यं यजमाम्- 

मभिलच्छ तक्सिशनेव दिने पञ्चाशन्रमाउदेति, तक्षे यजमामायाकिन् , 

लोके सचद्भिभवतोति । बदरम् । तदेतच्र ति-इयं बौधायन-मतानु- 

सारि-यतिरिक्र-विषयम्। एतदेवाभिप्रेत्य प्रतिप तुथां शे यागउदाइतः। 

ननु, बोधायन-यतिरिक्रानामपि चद्र-दशेन-येग्यं द्वितोवा-युतं 

प्रतिपदिनमिष्टौ निषिद्धम् । तया च रति,- 

“पवणाऽओे चतुय तु कायो नेषटिदिजात्तमेः* । 

^ दितीया-सरहितं यस्मात् दूषयन्याश्चलायमाः--दूति ॥ 
तदेतदावन्तन-तत् पूवंकालयोः सन्धौ सति द्रष्टव्यम् । श्रपराह्ादि- 

सन्धिषु पत्वचतुधंस्यषटावप्ाप्तवात् । तदेवं प्रहतिरूपायादृष्टेः कालो- 

निरूपितः । विहृतेस्ठु कालोमिरूष्यते । तच काल्यायनः,- । 

““श्रावर्तनात् प्राग्यदि पवेसस्धिः 

कला त॒ तस्मिम् प्रतिं विकृत्याः । 

ततैव यागः परतेायदि स्यात् 

तसन् विरृत्याः प्रृते: परेद्युः" ॥ 

श्राव्भने ततः पुरा वा पवसन्धो तस्मिन् सस्ि-दिने प्रथम। प्रकति- 

यागं कला पश्चादि्ृतिसवन्धो यागः कन्तव्यः। यथावन्लनात्परतः सन्धि, 

तदा केवल-विकृति-यागः सन्धिदिने कन्तव्य., प्रतियागस्तु षन्धिदि- 

ह क ~ -- --~ ~ नक् ~ ~ ----~ ~ ~ --- ~ ~~~ = 

ध “ . 

# करेङिरिजासमेः,-- इति मु° एुरूक्ते वाठः। 
† प्रथम, दति मास्ति मु° पुरूङ्े। 



दितीवदिप्रकरबम् । शश ̂  

भात्यरे्ुरद्टेयरत्यषेः। श्राव, ततः पूकासे, परकाले वा बनि 

रिषयेतेषु चिष्वपि परेषु सन्धि दिगएव विषृतेरतुष्टागम् । प्रतेश् 

पूतौतरीतथा सन्धिदिने परेु्चारुटान व्यवतिहते । दरम सोवा 
द्पूमासौ प्रतिः। “एणा ग्रमेकाद कपालं निवपेत् प्रजाकामः" 

द्यादयः काण्डान्तर-पटिताः कार्यषटयाविषतयः। तज, "श्रहतिवदि- 

हतिः कर्व्या "दति न्यायेन विङतौगामपि सन्धिदिनात् परेदुः 

कदाचिदमुष्ानं प्राप, तदेतदु राइतेन वचनेन निवाग्यते । 

टषटि-विहृति-न्यायः परविषति-सामविहृ्योरपि द्रष्ट्यः। ना 

षवधामद्तोषोमोयः पशः प्रकृतिः । “वायवं भेतमाखमेत+ भति 

कामः"--एत्यादयः काण्डाम्तर-पटिताः काम्यपशवाविहतयः । सामं 

यागार्ा स्वेवामभ्नि्टोमः प्रतिः । उक्यषो इ तिरा भरादयः विकषतघः । 

जिविधानामिषटि-पर-साम-विहृतोमां परेव कालः । तदेतरापशम्ब- 

श्राह ¦ “यदौश्चा यदि प्रमा यदि सेमेम यजेत, साऽमावाषा्था* 

पो्पमास्यां वा यजेत" एति ॥ श्रषापि पूर्ववत् प्रतिपदि कराबि- 

दिशि-प्राौ तद्चाटृत्तये पुनः कालोविधौयते | तस्मादिरतीनां परेड 

हालः,--दति सितम् । 

मनु, प्रहतेययाकर-कालात्कालान्सरं कवित् सर्यते,- 

““वोडरेऽश्न्यभौटेटिमेष्या पश्चदशेऽदनि । 

शतुद॑े लघन्येषटिः पापा मप्रदशेऽरमि"-- एति ॥ 

श्रयमयंः। पूवे प्रतिपदिममारणभ्ब गणनमायामागामि प्रतिपदि षोडनं 
= ष्व ~न 

----~~ * 
णी ५ 

+ अमावाम्याया,--द्ति ° पके पठः। 



११४ कालमाधवे 

भवति। तचेिरमौष्टोष्तमा । ततः पूवेखिन् पञ्चद ये दिने मध्यमा । ततः 

पूवम् चतुरं णेऽहनि जघन्या । तदेवं काल-्रथं विहितम् । उषम- 

कालात् षोडशदिनादृध्येवन्तिमि सप्तदशे दिने प्रतिषिद्धा । वाढम् । 

त्रोन्नम-मध्यम-प्तौ शा्तौयो । तिोनां दद्धियाभावे सद्यन्तमः 
पश; प्राप्रोति । एकस्मिन दिने रौणे सति मध्यमः परः प्रप्नोति । 

जघन्य-पक्षस्त॒ न शास्तौयः। दिन-दय-च्याभावात् । श्रताजचघन्य- 

प्ब्दोनिषेध-विवक्तया प्रयक्रः, न त पत्तान्तर-विवक्तया* । 

गमु, तिथि-श्ट्धाविष्टेः सप्तदशो तिथिः कदाचिद्भवति, तत्कथं, 

पाप सप्रदगेऽदहमि"--दति प्रतिषेधः। नायं दाषः । श्रन्प-तिथि- 

ङ्गौ यदा षोडशदिने श्रमावास्या दश्रघरिका सप्तदशदिने प्रतिपदद्धते, 

तदान प्रतिपशतथां शस्ेशटि-कालल-भ्राक्याऽनुष्टानं प्रसक्रं॒व॑चनेन 

मिवाय्येते। । तख न्याय्ये, पूवाह-खन्ध्युपेत-दिने एव इटः कन्तव्यतलेन 

मिर्णातलात् । यदा त, मत्या दद्या षोड श्रदिने श्रमावास्या सन्यणा 

सपतद दिने प्रतिपत् सम्पृणा, तदा न प्रतिषिध्यते । 

मनु, बौधायमेन जयादश-सक्तदश-दिनयारन्ाधाने प्रतिषिध्यते ; 

“'यश्रौपवसयं कमं यजनोयात् चयादश्रम् । 

भषेत् सप्तदशं वाऽपि तक्मयनेन वजंयेत्"--टति ॥ 

श्रज, चजणनोयं प्रतिपदिनमारमभ्य पञ्चद ् दिममो पवषथद्य सुस्थः 

कालः, तियि-रये चतुद ् न्दिनम्, तिधि-द्धौ षोउश्नदिनम् । तथा 

# नत्वलीकाथपत्ताग्नरविवच्षया,--इति वि ° पुरूके पाठः । 
† भाग्धाऽगष्ामप्रसक्कावनेन वचनेन मिवाग्यते,--दइति वि परक 

प्राठः । 



दितीयादिप्रशरम् । १८५ 

ति, अयादश्-सप्तद याः प्रसक्रिरेव नासि, तत्कथं प्रतिविष्ते,- 

शति चेत् । एवं तद्ययमप्रषक्र-प्रतिषेधानिद्यानुवादाऽस्तु । श्रसि 

शापरसक्र-प्रतिषेधरूपोमिद्यामुवादोषेर, “म एथिथां नान्तरीरेन 

दिष्यप्रिसेतव्यः"--एति । पूवं पवप्रतिपदोः सन्धिमुपनोष्यावधानेटि- 

कालौ व्यवस्ापितो । तच, तियि-्षय-खृद्योः सन्धि-विषये किञि- 

दिशेषमाह काल्यायनः- 

“परेऽङ्ि घरिका-न्यनाखथैवाभ्यधिकाखच चाः । 

तदद्धक्ग्ा पूवक्िम् श्रास-डङ्धौ प्रकग्पयेत्”-इूति ॥ 

लोगाकतिरपि,- भ 

“तिथः परष्याघरिकाम्दु याः स्यु 

नयनाम्तधा चाभ्यधिकाम्ह॒ तासाम्" । 

श्रद्ध वियाञ्यश्च तथा प्रया्चं 

ह्रासे च द्धो प्रथमे दिने तत्"--एति ॥ 

पूधरमावास्या पश्चदश्रघरिका परेद्युः प्रतिपदपि तावतौ, तदा यधा- 

खितलमेमेपजौवय सन्धिवि शरेयः । यदा प्रतिपुदुः षट् घटिकाः शोयनते, 
तदा चरिका-बय-हाशाऽमावाघ्यार्यां याजनौयः। तस्मिम योजितं 

द्वाद श्रघरिकाऽमावास्या भवति । तदाऽऽवन्तनात् पूव सग्धिः सम्पद्यते । 
श्रमेनेव न्यायेम घरिका-्रय-एद्धौ याजितायामष्टार शघरिकाऽमावाब्या 

भवति । तथा सत्यावै्तनादूष्वे सभ्धिमवति । व्येव! षम्धिं विज्ञाय 
तददुशारेशान्वाधानेषटौ श्रतुष्टातये । 
[1 

# यासाम्+-इति वि° पुक्तके पाठः| [र 
{ तदेबं,--द्रति वि° पुरक प्राठः 



शद ,.  कालमाधये 

दतोषटि-निण्यः । 

मनु, दट-कालबदरहण-कालोऽयज भिरेतयः । परवै-प्रतिपत्- 

सण्ध्यपजोवनेन प्रटृत्तवात् । तथा च इड्गागये,- | 

“पूणिमा-परतिपत्-सण्धौ राः सष्ुणं-मण्डलम् । 
रते चण््रमकंश्च दशेप्रतिपदन्तरे”--ए्ति॥ 

्रह्मषिद्धाने- 

“यावान् कालः पवेणः सखया्ावाम्* प्रतिपदादिमः। 

वोन्द-ग्रद्ठऽनेदा स पुण्योमिश्रणा ह्वेत्"--एति ॥ 

रा कालः। ढम् । यथ्यथयस्ि सण्ध्यपजौवमं, तथापि भिण 

तर््याशस्य तिथि-विषयस्याभवादस्िम् प्रकरणे म तद्याग्यम् । कणतव्य- 

विशरषस््रपरितम-प्रकरणे मिरूपयिग्यते । 

॥०] दति माधवोये काल-निणये दितौयादि-तिथि- ` 

निर्णयाय चतुय प्रकरणम् ॥०॥ 

अथ प्रकीणेकास्यं पच्चमं प्रकरणम् । 

हतोय-दतुथाभ्यां प्रकरणाभ्यां प्रतिपदाद्याः पश्चद श्ना; सवा- 

सिथयेनिर्णीताः। श्रथ प्रकोकरूपे पञ्चमप्रकरणे गचव-योगादयः 
काल-विशेषेषु कन्तव्य-विश्षाख संचेपेण निरूप्यन्ते! श्रजापि तिथिवत् 

--~-~~---* ~~ -----~ ~ ~ ~~ ~~ ~+ *~~--- + ----~ ~ 
( 

* तावत्,--दइति मु° एकक पाठः| 
† गक्तुश्रविषोषादयः,--दति मु ° एस्तके प्राठः । 



प्रोंकप्रकरयम्। ३२७ 

सम्पणे-मलतरे सन्देहाभावात् खण्ड-गकतमे निरयोवच्छते । ए च 

गिणयादगितिविष्णुधमानरे,- 
“उपाषितव्यं मललजं यसिलरसमियद्रषिः। 

युख्यते यज वा राम, भिननोये शथिना सह” इति ॥ 

श्रचासमथयेागोनिश्ौययोगस्ेति चाग-इयं प्रयाजकम्। श्रसमय- 

योगोङुख्य, कर्प, मिभ्नोयोगोऽलुकन्पः योग-दइये लभे सत्यनुष्टाग- 

मतिप्रशसम्। यदा तु पूद्ः केवलेरनिभोच-योगः परेधुः केवलाऽख- 

मययोगः, तदा मुख्यकण्पामुसारेण परेदयरवेपवासः। तथा सति, 

प्रातः षङ्ग्प-काले मत्तज-षद्वावेाऽपि लग्यते। मि्ोये पिना 

य॒ञ्यते,- ति श्योतिःश्रास््र-सिद्धख्य गशरभि-योगस्य विवकितिलात् 

नचश्र-सद्धावमामभिपोयते,--रत्यवगन्तष्यम् । दिमदयेऽ्यसलमय- 

योगाभावे निशनौथ-योगेन पूद्ुरेवोपवासः! तदार सुममषु,- 

“यजाद्धराज्रादर्वाकं तु नक्तं प्रायते तिथौ । 

तश्नलज-बरतं कूर्यादतोते पारणं भवेत्"--एति ॥ 

मात्र तिथिषिवेकभक्र-मक्यो मध्य्ृ-प्रदोषु-व्यापनिभ्यां निरय; । 

किनाष्ं पवास-न्तप्रएव त्द्भयोः कन्तव्यता । तदु स्कन्दपुराणे 

` “लज सोपवसेदृक्त यन्निगोधादधोभवेत् । | 

उपवासे यदृक्ं स्यान्तद्धि नक्रैकभक्रयोः"- एति ॥ 

य विष्णुघमोन्तरे- 
“सा तिथिषलचच नक्तज्र यस्यामन्युदितेरविः। 

तथा कश्माि कुर्वत हास-दद्धौ न कारणम्"---इति ॥ ` 

तदुपवार-्तिरिष-अतादि-विषयम् । यदपि बोधायनज्वचनम्,-- 

॥ 



१९८ कालमाधवे 

“सा तिथिसतच नचत्रं ययामभ्युदितारविः। 

बद्धमानस्य पक्द्य हने वस्तमयं प्रति"- दति । 

तत्पिह-काय-विषयम् ॥ यदपि माकण्डयेनाक्रम्,- 

“तन्नकत्तचमहाराचं यस्िन्नसमितेारविः। 

यसिनुदेति सविता तन्नचचरं भवेदिनम्--इति ॥ 

तस्यायमथेः। दिषिघानच्च-संवन्पौ काल-विधेषः, श्रहाराजादिनश्च। 
तचादितं कर्मापि दिबिधम्, शरदाराव-साध्यन्दिनि-साधयञ्च। उप- 

वासेकभक्रादिकमरोराच-सध्यम् । यद्यपि, विशिष्ट-काल-मिष्याद 
सभदमेकभकार दः खरूपं, तथापि तस्िन्नहारातरे माजनान्तरसैक 

भक्रादि-नियम-पातितया भाजनान्तर-परित्याग-सरितसैव भाजने 
कभक्ादि-खरूपलादहेाराच-साध्यवमय्यविर्द्धम् । दिनमाच-साध्यानि 

तु दान-त्रत-शराद्धानि, तेषामहन्येव विधानात् तचोपवासादौ नाल 
 चोऽराराजोगररोतव्यः। प्रतादौ तु नाकं दिनक्गहोतव्यम् । श्रहा- 

राचस्य ना्तचत्व, र्या समयकाले मचच-व्या्या सम्पद्यते । दिनस्य तु 

मात्र, खयेादये नक्तत्र-या्या सम्भवति, दति। यद्यपि, “ यसिनु- 

देति सविता, इत्य छयादय-काले नक्तत्-सद्धावमाचं प्रतोयते, म 

तु परिमाण-विशेषः ; तथापि, चि-मुह्ृन्-परिमाणस्य तिथौ ५ कप्त- ̀ 

ल (्देवाचानुसम्धयम् । । 

„ ममु, द्ान-त्रतवच्छ्राद्भूऽपि नाक्तव-दिनि-खोकारे प्रातःकालमाच- 

दवःपि-गरजेऽपि राद्ध प्रसज्यत । मवम् । श्रपराहख श्रादू-काल- 

लेन तहा पेरपेकितिलात् । तथा च रति 
जो कभक (०० 

कै तिधिषः--दति षिण एशके पाठः| 



प्की्ंशप्रवरणम् । ९९ ` 

“गते स्डिते येग प्राप्तः कालत क्षः । 

नसच-कारयां तरेव तिथि-कमे तथेवश"--एति ॥ 

मचानेनेव न्यायेनेकभक्रे मध्यङ्क-यापि-नलबं प्ाह्ममिति षङ 

गोयम् । उपवास-गकजदत्रेकभक्रे प्रतिपरोक्रवात् । यदपि रति 

वचगम्,- | 
“तिधोगामन्तिमेभागस्तियि-कमसु पूजितः । 

काणा पूथ्व-भागम्त॒ त्त-कमस् पूजितः"-- इति ॥ . 

तज, तिश्यन्तस्य पूज्यलं दान-व्रत-विषयम् । नलब-पूवभाग-पूज्यलं 

उपथासादि-विषयम्। उपवास।दि-खतिरिकरे तु देवे कमणि, गश- 

अस्यायन्यभाग-पूज्यतं द्रषटयम्। मच-विगरेषेषु पूवंरूपस्य लिङ्ष्य, 

“श्रवणेन तु यत्कमं उत्तराषाठ-संयुतम् । 

संवत्र-कतेऽध्यायसत् क्षणादेव मश्यति ॥ 

धनिष्टा-संयतं कुर्या्छ्रावणं कम यद्भवेत् । 

तत्कमे सफलं विद्यादुपाकरण-संश्कम्”- 

षति मिषिङधलात् । 

येषु ह कख चिकिङ्ग्य पूनि भो यमात्-यां प्र्यखचकः+^. 
वसायङ्कलादि-वाधिर्द्या। यदि यागः पूक्यनिंभोयमातर य्रयत््* 

तां परेधुरहनि पारणं प्ा्रुयात्, रात्रौ पारण निषिद्कलात् । 

` अतेऽन्येव व्यतोपान-पारणं ब्रवच्छस्तं पूुदितनसे सायङ्धालादि- 
चोगं प्रयोजकं खषयति। तस्मादिष्कमादि-यागरूपवाषारौ पूवे 

~~~ = "~~ -~-~--"- ~ न जकन म७७० कि ज न त ० ~ + भ~ = न ~= 

# प्राप्रयाव्+-दति मु०कण एकया पाठः। 
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१९५ | काजमधिमे 

विद्कोगरहोतयः, रान-बतयोरुदय-्यापो ग्रा्चः, आङ्धष्य तु कष 
` काल-यापौ-दति भिरतष्यम् । 

षव-ब(लवादि-करणानान्ति्यद्ध-परिमितलेम दिगदया्यापिवाल्च- ू 
नदेहोनासि । तस्मादुदथेऽलमये वा यिन्दिभे करण-सद्गावः, तद्धि- 
केव दिने तत्कर्मानुष्टयम्। यदा तु सायंसन्ध्यामारण्य परेदुरदया्ागेष 
करणं समाणते, तज कथमिति रेत्। तदा, भद्रा-करणिक्त-न्यायेन 
सवेषु .करणेषु निणंयः,-दति ब्रूमः । , भद्रा-करणे च निरणयाभविो- 
करे भद्रा-त्रते पद्यते. 

' "यस्मिन्दिने भवेद्द्रा तस्मिश्नरमि भारत । 
उपवाखस्य नियमङ्कर्यान्नारौ नरेऽपिवा ॥ 
यरि रातो भवेदिष्टिरेकभक्तं दिन-दये। 

` कार्ये, तेनापवासः स्यादिति पौराणिकाबि धिः ॥ 
प्रहरस्यापरि यदा स्यादिष्टि प्रहर-जयम्। 
उपवासस्तदा कायएकभक्रन्ततेाऽन्यथा"-- षति ॥ 

उदयाद्रभ्य यावदस्तमयं विष्टि-सन्तायां नास्यपवासे बन्देः । 
यदा तु प्रहरमाच विष्ट्नासि तश्यापरि प्रहर-शयं विष्टिभवति, तदा 
हः स्ञ-डिन-वयाप्तभद्रायाश्रभाषेऽपि एकदेश-याप्त सद्धावाद्पवासा- 
ऽुष्ठेथः । 'भ्रन्यथा-द्यनेनेकदे ग-वा्यभाषऽपि विवदितः। तक्तिन् 
पके धमगन्तरातोन-व चना दिन येऽयेकभक्तं कार्यम् । यद्तु भदरानतं 
सङ्पगहाराचमुपेषितं म शक्यान्, श्रसौ भद्रा-यक-घटिका 
भोजनम्परित्यजेत्। भद्रा-रदित-काले भुक्वाऽपि उपवासाश्न होधते । 
तथा च भविष्धा्षरे पश्यते, - 



प्रकौकंकप्रथरशम् । ३३६ 

“शातः घम्श्छ तामेव ब्राह्मणं च खहक्रितः । 
¢तेजुद्खौत रजेन, यावह्भद्रा म जायते ॥ 

श्रवाऽन्तेपि भद्राया कामतोवाग्यतः प्रचि; । 

म् किञचिद्धकयेत् प्रा्नोयावःइ दरा प्रवन्तते--एति। 

शरहृञ्चरमभागे यदा भद्रा-प्वेशस्दानोमेकदप भद्रा-योगिनो- 

दिनस्य तदलारेवादशक्य भद्रा-प्वेशात् प्रागेव भोजने प्राते सत्यभुक्षेन 

पूजादेरनुषटेयलयाङ्द्रा-रदितेऽपि काले पूजादिकं न बिरध्यते। यदा 

ह भद्रायाश्रन्ते सुडक्र, तदा-कमे-काल-व्यात्नि-शात्त्ाद््रोपेलकाल एव 

पूजादिकं कम्त॑वयम्। पचदयेऽपि भदरा-युक्र-घरिकासं न किञ्चिद्वष- 
येत्, ताकत्रैव भद्रपदाः पूयते । | 

बवादि-करणेषु कस्यापि विगरषस्य शास्तणोनुक्रलात् भद्रायां करप्स्य 

न्यायद्यातिक्रमे कारणाभावाशायमेव निणोध-प्रकारः घवेाऽपि योज- 

नोयः। न ष, तिथि-नखच-योग-करणानां पश्चाङ्गकनःपाति्मः 

नियं श्वा तदम्सःपातो णस्तीय-कमापयागो वारः कुत उपेरितः,- 

ति श्रङ्मोयम् । श्रहाराच-परिमितलन वासरे सन्द हाभावात् ॥ 

तदेवं नसव-याग-करणानि निर्णीतानि ॥' 

अथ संक्रान्तिनि शयते ॥ 

मेषादिषु दादशराभरिषु करमेण सञ्चरतः छयसय पूवखादरागेरुसररा भौ, 

संक्रमणं प्रवेशः संक्रा स्तिः । श्रतस्तन्तद्रायि-नाम-पुरःसरः सा संकाजिगय- 

परिश्ते। राध्यचामो, मेष-टष-मिथुन-ककट-मिंर-कन्या-तुली- 

दृशिक-धतुर-मकर-ङभ-मोन-नामकाः। तेषु दाद्सु चलवारि जिकानि 

भवक्नि। तचेकेकसिंस्तिके "क्रमेण चर-स्विर- दिखमावायाराग्रवः । 



ददद , कालमाधवे 

तथाच, चतुषु जिकेषु मधये ये मधमाट्वभ-सिंश-टसिक-कुभ-गामकाः 

` स्थिरराण्यञ्चलारः, तेषां विष्एुपदमिति* नाम शतिषु प्रसिद्धम् । 
ये लन्तिमामियुन-कन्या-धनुर्-मौन-नामकादििखमावारा्यसते षड़- 
शोतिमुख-संज्ञकाः । ये पुमः प्रथमे मेष-करकट-तुला-मकरख्पाञ्च- 
 लार्लराश्यः, तेषु मेष-तुले विषुव-संशके। ककंट-मकरावयन- 
संश्चकौ । तदेतत् सवं दद्वसिष्ठ श्राह.- 

“श्रयने इ विषुवे दे चतश्षः षड्नौतयः। 

चतुस्लोविष्णपद्यश्च सक्राग्योद्वादश रताः ॥ 

` मषा ककंट-संक्रामौ इ ्दगदक्चिणायने । 

विषुवे तु तुला-मेषौ गोल-मध्ये ततोऽपराः ॥ 
कन्यायां मिथ॒ने मौने धुयपि रवेगेतिः। 

षडगोतिसुखाः रक्रा: षट् शोतिगणाः फः ॥ 
टष-ट्िक-सिंरषु कुम्भ चेव रवेर्गतिः । 

एतद् विष्णपद् नाम विषुवादधिकं फलैः--एति ॥ 
विषुवाग्यामयमान्यां च युक्रं राशि-चतुष्वं ¡ गोलद्व्यभिधोयते। 

तत्र, मे षाख्य-विषुवस्य कव टास्यायनस्य च मघे विष्एपद-संश्नकोटषभः 

, षड्ओोनि-संनवं मिथुमञ्च तिष्ठति । तथा, ककंटास्थायनस्य तुलाखय- ` 
विषुवस्य च मध्ये मि्ट-कन्यके। तुला-मकग्योमेध्ये ठचिक-धनुषौ । 
एवमन्यरणुदाहाम् । गालषेाऽपादइ,- 

"~~ ---- "~ ~ 

, 1 खगः--चन्धत्र प्राठः | 

{ राश्रिचक्र,- एति विण एकक पाठटः। 



प्रकोशकप्रकर यम् । 

“सिरे विष्णुपदं षड श्तियुगं तसे तुला-मेषो । 
विषुवे दरिएमयने सौम्यं स्टगे षये" इति । 

भन्वष्टवाश्यारािः) खिररा शरौ सिते खं सति विष्णुपदं भवति। 
दिखभावराश्न खग्यं सखिते सति षड जोतिमुखं भवति। तुखा-मेष-हमे 

खं छिते सति विषुवं भवति । तुयं ककटके दक्तिणायमम् । ष्ठे मकरे 

सौम्यं सोमदिङ्नामकमुन्तरायणम्। तैरेतैः सं्नामेरैः राग्रयोग्यवद्िथ- 

ते। तद्रागि-खवन्धानतद्राचि-संक्रन्तोमामपि तान्येव नामानि । तासुच 

संक्राजिषु हमश्ञानारिकमन्वय-व्यतिरेकाभ्यां शातातपश्रार,- 

“संक्नान्तो यामि दन्तानि दव्य-कवयानि दाहभिः। 

तानि नित्यं ददाल्यकंः पुनजंगमनि जन्मनि ॥ 

रवि-सक्रमण पुष्ये म श्षायाद्यदि मानवः। 

सप्तभग्मस रोगो स्याद दुःख-भागोह जायते"-एति॥ 

खानदानादिविष्यङ्गभते सक्राज्िकाले मुख्थकम्पस्याषम्भवादनु- 

करपणएवादन्तव्यः । तदाह देवलः,- | 

““संक्रान्ि-समयः खच्छाद् ज्ञेयः पिशिते्णः। 

त्योगाद्धसोध्वं जिशन्नाद्यः पवितिताः"- इति ॥ ` 

देषाद्यवधानादत्वन्तसंमिष्टयः पूतौ त्र-राश्षो म्य खयः धूर्वाम 

परित्यश्य यावता काललेगरनेष्सरराशिं प्रविशति, स लेगायाग-दृष्ठि । 

विना मांस-इष्या दुखंत्यः। श्रताऽतष्टाने मुख्य -संन्तिकाशासम्रवात् 

दंक्ाम्ति-सवनिनौ पूर्वकलरकालौ प्रोतौ । मान्ते; पूवोलरथोः 

कालयोरे फेकसिस्तिं्षरटिकाः पुष्पाः, इति सामान्येनाक्रम् । नभ 

विशेषमाह ठदधवसिष्ट,- 



। ५ । क[कसाश्चवे 

“श्रतोतामागते पुण्ये इं खदम्दचिणायने। 

जिं्त्ककंटके नादोमकर विंशतिः खता”--इति। 

खदगयनमतौतं खपु भवति, दक्चिशायममनागतं पुरम् । जिध्र- 
दिल्यारिना तदेव स्यरोक्रियते । करकंटास्याद् दक्षिणायनात् प्राचोना- 

लिंष्टयिका; पुण्याः । मकरारथादुसरायणादुष्यकालीनािध्रति- 
चरिका, पुणा; । दस्पतिरपि,- 

““श्रयने चि्तिः* पूवा मकरे विंशतिः परा । 

वन्तमाने तुलामेषे नागखमयतोदश्"--एति ॥ । 

नसाय जिंश्हरिका-वादिना सामान्यव्मन विरोधः शदूनोयः। 

सामान्यवचनसयाभ्यतुन्ना-परलात् । विश्ेषवकमोक्ोधरिका-सङ्ोचएव 

प्रशस्तः, 

“यायाः सक्िहितानाद्यस्ताकाः पुण्यतमाः सताः" 

इति देवलेनोक्रलात् । केनापि निमित्तेन सन्िहित-घरिकाखनुष्टा- 

मावते जि द्रिका: पर मावधिलेनाग्यनन्ञायन्ते। षडशोतिषु ततो- 

ऽपि रोचमवधिमाह टद्धवसिष्ठः,- 

“षड शोत्यामतोतायां षषटिर्क्राम्तु नाडिकाः"--एति । 

विष्फपथां प्रशस्तकालं सएवाह,- 

““पुष्यायां विष्णपद्याद्च प्राक् पश्चादपि षाडश्र"--दति। 

बहन्तोगां पूरौ लरौो पुपकालो निर्णोतो । ताञ्च ंक्षाका्च 

कदाचिदङ्कि भवन्ति कदाचिद्राजौ भवन्ति। तद्रेदादनुष्ान-भेदमाइ 

# विद्रति+-दति दिन पषतकेप्राटः; 



परकोवकपकरथम् । १९१ 

“शङ्कि संक्रमणे पु्छमरहः हका प्रवो न्तितम् । 

राजौ संमते भगोर्रिनाडं शान-दानयोः ॥ 

श्द्धरानादधसस्मिम् मध्याङष्योपरि क्रिया । 

ऊद्धं' संकनमणे योद्धमुदयात्महर-दयम् ॥ 

पूते खेद्धराजे तु यदा संक्रमते रविः ॥ 

पराहृदिनदयं पुण्यं मुक्ता मकर-ककंटौ--एति। 

श्रक्ि यदा संक्रान्तिभवति, तदा रत्लष्याक्ृः पुल, राजौ 

संक्रमणे पूरौन्तर-दिनाध्पेयोः पुण्यत्वं विदधता वचमेनाचोद्राजो सान- 

दानादिकं प्रतिषिध्यते। एवं सल्युदयामन्तरभाविमि दषिशाथमे 

पूर्वभागे प्राश्यं बाधिलयोत्तरभागरऽनुष्टानं भवति । श्रसमय-प्रारीग- 

लण-भाविन्युललरायणे चोर-भाग-प्रास्यं परित्यज्य पूवंभागऽनुष्टा- 

तव्यम्। उष्सर-भाग-प्राज्नस्यमत् मध्याक्रादि-संक्रमण-विषयम् । तत्राइ- 

न्यव रेयोपादेययोः पूरवौललरभागया, सम्भवात् । श्रनेनेव न्यायेन 

कर्कटेऽपि मध्या्भाविनि प्ूवभाग-प्रा्ल््यं भवति । व 

प्रा्ोम-भाविषु षटश्नोतिमुखव्वयुलरभाग-पा ग्रस्यं परित्यश्य मकर- ._ 

न्यायेन पूवंभाग-प्रा्र्यं विधातयम् । उदयानन्तरभाविव् तेष 

वरनामतराविराघेनो न्त रभागएवानुष्टान-मन्वात्तटिरङ परवभागव्मा- | 

हद्यं ग विधोयते। उभयभागप्रा्म्योपतेषु विषुवरिष्णुपदषु मध्य 

भाविषु पू्ंभोत्तरं वा खच्छयाऽनुष्टातव्यम् । छउदयानकरभा्विषु 

तेषु पूवेभाग-प्राशस्यं बाध्यते । श्रस्तमयप्राप्तषु तेषु उष्लरभाम- 

्राज्रद्यं बा्ते,-- रति विवेकः। एतदकचनामुमारेक यद्य संक 

` मण यसन मागेऽनुष्टानं तस्तव भाग व्यवहिता नाद्यः पुषा, . 



`, शेशे . क्ञालम्राचचवे ` 

दूषत्सक्नििताः पुष्छतराः, श्र्यन्तसन्निरिताः पु्तमाद्रष्टव्या; । 
द् रार भानोः संक्रमणं भवति, तदा तखयारागे पूैख चो- 

रख वा दिनस्ाद्भं' प्रहर-इयं क्ान-दागयोः पुण्यम् । कुच पूर्व 
दिभं ज्ज प्ररदिममिति विवक्षायां तदुभयम् श्रद्धंराजादिति वचमेभ 
यवश्छाघते । राचेरद्धेमद्धराचः, दितोयप्ररस्य चरमघटिका दतौ- 
यप्ररश्य प्रथमघरिकेतयेवं घटिकादय-युक्रः कालः। तद्मादर्धराचादधः 
संक्रमणे सति पूवदिनमध्याङ्ृसखोपरितने प्रहरदये किया कायै । श्रद्ध 
राचादृष्वे संक्रमणे सति उत्तरकालोनादुदयादृष्वं प्रहरद्यं पुम् । 
पूणे ऽङकरौ र घटिकादये संक्षान्तो पूरो ्तरदिनदयं हृत्कं पुष्छम् । 
तदुक़् भवियोन्तरेऽपि,- 

“संक्रमस्तु निभोये स्यात् षद्यामाः* पूवपञ्चिमाः । 
सक्रान्ति-कालेाविश्ञेयसतच खानादिकश्चरेत्”--षति । 

श्रजेयं व्यवस्य । श्रद्धरात्रे यदा षडोति; स्यात्, तदानौमेतदवना- 
तुखारेण पूवो ्रदिनदयस्य पुण्यवाद् यद्यधेच्छिकिविकन्यः प्राप्नाति, 
तथाणुक्रदिने षष्टिवरिका-प्रतिपादक-प्रातिखिक-वचनमामुग्रद-लाभा- 

सतरेवानुषटातव्यम्। विधरवयो विष्णपदेषु च प्रातिखिकवचनं ग मियाम- 
क्म, तस वचनस्य प्रवा त्तरभागयोः सामान्येन प्रास्य -अतिपाद्- " 
कात् । प्रहृलवचनमं पूवेन्तरदिमे साम्येन विधन्त । तस्मात् पूर्वक. 
कोन्लरस्मिनवा खे्छयाऽनुष्टानमिति विकण्यते । श्रयनयाख प्रका- 
राम्रं वच्यते । | 

श्रयगव्यतिरिक्रासु रथस संक्ान्तिषु मध्यरावादुष्यैः प्रका 
क ~ -- ० ~+ न ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ कयाय 

# षद्यमापृ+- इति पाठान्तरम् । 



प्रकोलंकप्रभर म् । {| 

परेदयररुष्टानमित्यच ग कोऽपि छन्देहः । श्रद्धंराजात् पूवे प्रहास 
तासु दश्रसु मध्ये षड्गोति-यतिरिक्षानां षरं प्वदिगेऽगुषटा- 

मिल्यत्रापि नासि षन्दे्ः। षडशोत्यां तु पररतवशनेन पू वंथुरमुषानं 
प्राप्तम्, षष्टिषरिका-प्रा्स्य-प्रतिपादक-प्रातिखिकवचमन परः प्रा 

्नोति। श्रत: सन्दे सति पूध॒रनुष्टानमिति निण्येद्रष्टयः। कुतः ? 

“विष्णएप्यां धतुर्मीननुयुकन्यासु* वे यदा । 

पू्वन्तरगतं राजौ भानोः संक्रमणं भवेत् ॥ 

पूवर पञ्च गादयस्त पुण्याः प्राक्रामनौ षिभिः। 

रपरा त॒ पञ्चे श्रौते सान्ते च कमणि"-रति-'., 
सतेः। यदा रातौ पूवेभाग-गतं विष्णपदो-षडगोति-संक्रमणं भषेत्, 

तदा पूवं्य॒रपरा पञ्च नाद्यः पुरः । उश्सरभाग-गते तत्संक्षमणे 

परेद्यः पूत पञ्च नागः पुणाः। न चेवं सति प्रहमदय-पुव- 

विराधः,--दति वाच्यम् । पञ्चनाडिका-बचनषु पु््ठाधिक्यस्य विव 

ज्तिततवात्। श्रत प्रहर-दय-वाक्छं पुण्छमावाभिप्रायम्। एतस्िश्चव 

विषये दवोपुगणे पयते,- 

५ ्रसनवणऽदधराजे तु उदयेऽसमयेऽपिच । 

“ मागां भास्करे पुणमपण श्वरौदले । 

श्रदधेराचे लसम्यूणे दिवा पुण्प्रममागतम् । 

सम्प उभयोश्चंयमतिरिक्र परेऽहनि "--ङति ॥ 

श्रज भास्कर शब्दन सयेयक्र दिनमुपलच्यते । यदा, भाखरणष्दो- 

न ुर्येरूढः किं त॒ यौगिकः, भासं करोतोति युत्पन्नि-सम्बवात् । 
1 

न 
~ ~~~ +~ ~ ~ ~~~ न~ 

# भ्टगः कन्याप्ु,-दति विर एकक पाठः| 
4५ 



¦ ५; कालमाचवे 

| तथाच, सरयंदव दिनेऽपि भाखरश्ष्टोमुख्यः । तस्यापि भासं प्र्यधि- 

करणकारकलात्। भास्करे दिवसे विध्मानं* प्रहरषतुषटयं, तखाद्धं 

प्रहरदयम् । श्रादित्यास्तमयस्योपरितनश्रागामिद्धयादवाप्राचौनः 

कालोरातिः। उदयोपरि श्रस्तमयात्माोनः कालोदिनम् । उदास्त 

मयकालौ सन्धिरूपतया प्रो क्षाभ्यां राचि-दिवसाभ्धां एथक्,--एत्य्े । 

रेखामाच्रस्यापि इ्यमण्डलां शस्य दृष्यमानतया दिवषान्तःपातिने,- 

दृल्यपरे। सवथाऽपि न राचौ तयोगन्तर्भावः। सा च राचिस्तेधा भि- 

दते; मध्यवत्तिचटिकादयात्मकएकाभागरस्रत्पीत्तरौ दरौ भागे । 

तच, ूेभागः, श्रसनयृणऽद्धराचे,--दत्यनेन विवच्छते । तद्षिम् यदा 

संक्राम्तिस्दानीं सर्यास्तमये प्रत्यासम्नं यत्पृवदिनस्योत्तरङ्ं तत्पु खम् । 

श्रपूर्तं प्वरौदले,--इत्यनेनाद्धे राचादनन्तरभावौ रात्रिभागोविव- 

सितः पूतरीन्तरयोनिश्ादलयेरेकेकस्याः घरिकायाश्रद्धराचकालाद्धखय 

| एक्रतलादसमय्तिरवगन्तव्या । तकिन् घटिकान्ने परभागे चदा 

सक्रान्तिस्तदानीं भा विद्योदये प्रत्यासन्नं दिनाद्ध' पुण्छम् । श्रयमे- 

वाौदितोयश्नाके पञ्चते । घरिकान्यनलेनासन्ूणो द्रात पूर्वभागे 

यदा संक्रमणं भवति, तदा यपि दिवा सक्रमणमनागतं, तथापि तस 

दिवसस्य उत्तरां पुश, यद भसद्धे रा चटिकादयाक्मके निशोधे' 
 शंक्रमणं भवेन्तदानीं पूपरीन्तरयोदिनथोः पुष्छवं श्ञेयम् । श्रतिरिकत 
परभागे संक्रान्त परेऽहनि पूवाद्धं पुण्यम् । दवलाऽपि,- 

“"श्रासन्नसंक्रम पुष्यं दिनाद्धं लानदानयोः। 

राचौ संकमणे भानेविषुवत्ययने दिने"-एति ॥ 
= 

[कका ह मि 

# सामं प्रमाणः-दति विण पुशछके पाठः| 

य ~---*~-~-~ «~~ 
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श्रयमथेः। राभो भानोः संक्रमणे विषुवक्षामक्ने जाते शति संक्षमए- 

प्रासक्न-रिनाङ् पुम् । तच, पूवरा्-संक्रमणे पूवदिनस्योशराद 

पुषम्, श्रपरराज-संक्रमणे परदिगस्य पूवा द्ध मित्यवगन्तयम् । शयने 

श्रयननामके भाने संक्रमणे दिवा जाते सति यथायोगं तदिनाङ्धं पुणा 

द्रश्यम् । ककंटे प्रवाद्धं मकरे उ्तराद्धम् । एतख मध्यदिनायन- 

विषयम् । उदयासमय-प्रत्याषन्न व्यने पूात्तरभाग--प्राश्रष्ल- 

बाधया एतन-रिवम-पुप््रव-निणयः पूवसेवेक्रः । श्रयम-व्यतिरिकरषु 

दश्चसु संक्रमरेषु राज्रिगतेषु यो निणयसतं सव पयु दसितु तदषः-गेषः, 

“मुत्क्षा मकर -कर्वरौ" दति वर्ण्तिम् । 

यायाः सज्निरितानाद्यस्तासताः पुष्पतमाः+--एत्युक्रन सामान्य-वचनेन 

शव्वषु राजि-संक्रमणएेषु गा जाबेवानुष्ठानं प्रसङ्ग, तदपोद्य दथसु संक्रान्तिषु 

दिवाऽनष्टारं विधाय, मकर-ककंटयोखत्पयु दासे मति पूवप्रसक्ं राजा- 

वरुष्टानमेव पयैवस्यति। एवं खति गात्रौ संक्रान्ति-सञानमभ्युपगच्छते- 

दाश्नवहक्यव चनस्यापि कञिदिषयः सम्पद्यते । तथाच याश्श्क्यः,- 

“राङदश्म-संक्रान्ति-विगषाव्यय-दद्षु। 

सखामदानारिकं काय निरि काम्यव्रतपु च" --इति॥ 

सुमनौरपि,- 

“रात्रो क्ञामं न कुर्वति दानं दैव विग्रषतः। 

मेमित्तिकशं दुर्वा खान दाम राजिषु ५ 

यश्च विवाहे याजयां तथा पुस्लतक-वाने । 

दानान्येतानि घ्रसानि रात्रौ देवालय तथा ॥ 

परणोादार-घक्ान्ति-य चाऽऽ ि-परशवेषु च । , 
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श्रवणे चेतिहासस्य राजौ दानं प्रते" दति ॥ 

मनु, यथोक्रपयं दासानुगरोतैः पु्यतमत्वारि-रेवल-याञ्चवष्वध- 

सुमन्तु-वशनेमेकर-ककटयोनिश्चनुष्टान-प्रापणं शास्तानरेण विश्द्धम्। 

` तथाच भवियोन्तरे- 

“मिथुनात्ककं-मंकरान्तियंदि स्यादं माछिनः। 

प्रभाते वा मिश्रौ वा कुयादषटमि पवतः ॥ 

कामुकन्तु परित्यज्य द्यं संक्रमते रविः। 

प्रदाषे वाऽद्धराचे वा ज्ञानं दानं परेऽदनि"- दति ॥ 

दृडगागयाऽपि- 
“यद्ाऽस्तमयवेलायां मकरं याति भाखकरः॥ 

प्रदोषे वाऽद्धराचे वा ज्ञानं दानं परेऽहनि ॥ 

श्रद्धरावे तदूध्वं वा संक्रान्तौ दक्षिणायने, 

पूवमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रविः"--इति ॥ 

मैवम् । मवि्योन्तर-टद्ध गाग्ये-वचनेषु रात्यनुष्टाम-प्रतिषेधस्या- 

, प्रतोतेः। दिविसानुष्टान विधनेनेवाथात् रात्यनुष्ठान-प्रतिषेध-कर्यने 

च पयु दासानुगदोत-वचनानामानयक्यं प्राप्नोति । तक्माकास्त-दइयेम 

बिवस्प-प्राप्तो तत्तद् श्-प्रसिद्ध-शिष्टाचारेण वयवस्था द्रष्टव्या । यथो- 

करालां दादश्-रंकान्तोनां ययोक्रषु पुण्यकालेषु मन्दादिसंश्नोपनौ- 

वनेन कञिदिगषेःदवोपुराणे दश्ति,- 

«द्वाद भेव समाख्याता, समा-संक्राजि-कर्यमाः। 

सप्तधा त॒ प्रबोद्धयाएकेकेव यथा प्रण ॥ 

मन्दा मन्दाकिनो ध्वांचो घारा रैव मादर । 
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राक्षसो मिभिता परोक्ता संक्राम्तिः सप्तधा भवम्" ॥ 

मन्दा भवेषु विज्ञेया स्रो मन्दाकिनो तथा । 

क्ति ध्वा्खीं दिजानोयादुे घोरा प्रकौ निता ॥ 

चरे महादरौ जेया करशटदेसत राक्षसो । 

मिभिता चेष विज्ञेया मिश्रशटसेस्त संक्रमे ॥ 

दि-खतु.-पञ्च-सप्रा्ट-नव-दादश्एवच । 

क्रमेण घटिकादरेता रत्यु पारमाथिकम् "एति ॥ 

श्रच समा-ब्दः संवसरवाचो । समा-संवन्धिन्यः सक्रान्ि-कल्पनाः 

भेषारौनां दादेव समाख्याताः । तासु दाद श-संक्रानिष्वेकेका मन्दा- 

दिभिमौमभिवयेवहाया । तामि ष नामानि मक्तज-विश्ेषो पजोवनेन 

प्रट्तानि । तद्यथा । भरुवेषु नचतरेषु प्रारा सक्रान्तिमन्दा । एवं द्- 

दिप्रादिनचतरषु प्रारश्वा संक्रान्तिः क्रमेण मन्दाकिनो-ष्वांच्यादि- 

नाममागधवति। रादिषणुकगाचयं चेति चलय्यतानि मचत्राणि वाणि 

रेवतो-विचा-ऽतुराधा-ष्टगभोषाणि चवारि श्छदूनि । हसाश्चिनो- 

पुश्चाभिभिन्न वाणि चत्वारि किप्राणि । भगणो पवा-चयं मघा 

चव्येतानि पञ्चोयाणि) श्रवण-पुनवमु-गतमिषक्-घनिष्टा-
खाल्यास्यामि 

पश्च चराणि । चप्रषा-मनाद्रा-ज्यष्ठानि चल्यारि क्रराणि। शलिन्ना- 

वि्ाखा-ऽयिन्यास्यानि मिश्राणि । सेयं सप्तधा नचत्र्यश्ा व्योति, 

मन्ये सुहृन्तविधानसारे पठिता. 

“"किप्रञ्च म्िरमु गर दारणं चरमवच । 

टद् साधारणं लं सप्त भदाः प्रको न्ता; ॥ 

# वेद् वादिभिः+-द्रति विण प्ककी पाठः| 
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कराश्चिनौ वाकपतिभं तथाऽभिभजि 

कघूनि पुण्ठे गमने विशरषणे। 

हिरष्यगभाधिपमुक्तरा चयं 

भ्रवाख्यमेतद्धि तथाऽनुनामतः* ॥ 

युतम्भरण्छा सष पूविका-बयं 
मघा वयोग्राख्यमिदं भ-पञ्चकम्। 

मुजुःम नेष्टेतमेन्माद्रा- 

भवन्ति तोष्ठणानि हि तानि सवदा ॥ 

चराणि पश्च श्रव पुनवेद 
जलेशं वासवमानिल नथा । 

दून पौष्णं सुरवद्धकोशवरं 
तथाऽनुराधाऽग्डतर सि-देवतम् ॥ 

इता श्नरससंण सद दिरेष- 

मुशन्ति साघारण-सं्ञमस्मिन्"--इति॥ 

यथोक्रम्श्रविगेषो पोवनेन प्रटत्तेमन्दादिभिः सप्त-मामभियैत- 

सेषादिमक्रान्तो क्रमेण दिषतुरत्यादि-सप्तविध-षद्यानादयः पुष्थाः,- 

हति यदु, तज मासि सन्देश,रत्यसिलरयं पारमाथिक-ब््दः 

युकः । मन्दायां प्रत्यासन्नं घटिकादयं पुण्ड, मन्दाकिन्यां घरिका- 

चतुष्टयम्, ष्वाङ्गम पञ्चकम्, घोरायां सप्रकम्, मरादग्यामष्टकम्, 

राक्षस्यां गवकम्, मि्ितायां दादशकम् । मेषसक्रान्तावु राइतः सायं 
~~ ---- ~ ~~- ~ ~~~ ~~~ -~ 

= कटि ~ ------------------ ~ ~~~ ~ ^~ = ~ 

# मवामुगाम्दतम्,ः- दति मु° एके पाठः। 
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प्रकारोषटवभारिषयेकाद्स सक्रान्तिष्यतुसन्भेयः। रगौपुराणाराइर- 

शात् प्राचोमयन्धे तत्तत्-संकरान्तिषु यः पुः कालोनिर्णीतिसस्िम्काले 

शवोपएराणोकोरिषतुरित्यादिकः पुष्धातिश्य-प्रतिपादज्ञाविशषोद्रष्टश्यः। 

मिणीतिषु संक्राग्यारोनां पुण्यकालेषु यत्व कल्यं शानदामादिकं, तत् 

सर्वमेव शातातप-वचन-दयेनेादा इतम् । ब्रद्मपुराणऽपि,- 

“नियं दयोरयनयोस्तथ विषुवतेादं योः । 

चनद्राकंयोरहणयोष्यनो ्रातेषु पवेसु ॥ 

श्रदाराजाषितः शलानमध्ये दानं तथा जपम् । 

यः करेति प्रसन्नात्मा तस्य स्याद्यश्च तत् ॥ 

श्रयने विषुवे रेव चद््-छय-ग्रर तथा । 

छृतापवासः सुस्तातः सवपापः प्रमुच्यते "--इति ॥ 

वसिष्टोऽपि,- 

"उुपाद्धेव तु संक्रान्तो खतियाऽभ्यखयत् रविम् । 

प्रातः पञ्चापचारेण म काम्यं फलमश्रुते ॥ 

श्रयने विधुभे चैव चन््-कय-ग्रह तथा । 

चिराचापाषित-नरः मवपापैः प्रमुच्यते ॥ 

साला यः पूजयदौभं मवान् कामाम्मम्-= ̀  

स्रापाव्य रवेषारामादौ राला तु संक्रमे ॥ 

शरकंमभ्यचेथथस साऽद्ःख} सृखमश्रुते'*-एति ॥ 

ज्ाततपः,- 

"श्रयनादौ षदा देयं द्रयं नित्य ग्र च यत् । 

वडननोतिमुखे हव मेक प्र चन्र-शछयययाः'- दति ॥ 
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खक्रस्य सानदानादि-ककेयस्य संक्रान्ति-विश्नेषमुपनोग्य काल-वि- 

ग्रेषमाह शातातपः.- 

“कुयात् खदाऽयने मध्ये विष्एपदयां विषुवति । 

षड्गओोत्यामन्तभागे सानादि-विधिमादृतः"-- दति ॥ 

गाणबाऽपि,- 

“म्य विषुवति दानं विष्णएपदे दक्तिणायने चादौ । 

षड्गोतिसुखेऽतीते तयोादगयने च ग्दरिफलम्”--इति॥ 

श्रयनादिषु यत्र यावान्पुण्ठः कालः पू निर्णी तस तावन्तं कालं 

चधा विभज्य मे विषुवतोत्या्यवगन्तवयम् । तस्ि्नपि मध्यादिभागे 
सन्निहितानां नाडौनां पूोदादत-वचनेन पु्यतमलं द्रष्टम् । सक्रा- 

न्तिषु फलमाह भरदाजः,- 

“षटभओोत्यां तु यदानं यदानं विषुव-इये । 

दृ श्यते सागरस्यान्तस्तस्यान्तानेव दृश्यते"--एति ॥ 

टृदडूवसिष्टः,- 

“श्रयने केारिपुण्यं च सहस विषुषे फलम् । 

षड़गोल्यां सरसं त॒ फलं विष्एपदेषु च"-दूति ॥ 
देषा दि-संक्रान्तयायंस्मिन्दिमे भवन्ति तसमादिनात्पुवभ्यएकादभ्- 

रिनेभ्यः प्राचे दिने मेषायनं इषायनमि्येवं तक्न्नामाङ्कितमयम 

भवति । तस्ििन्नयने खामादिषु पुण्पकालमाद् जाबालिः, 

शक्रातिषु यथाकालस्तदो येऽप्ययने तथा । 

, श्रयमे विंशतिः पूर्वा मकरे विंशतिः पराति ॥ 

मकर-ग्यतिरिक्रैकाद श-सक्राम्ति-संवन्धिषु श्रयनेषु तकत्-संक्रान्ति- 
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वत् पु्छकालेाऽवगन्यः। भकरसंकान्ति-संवन्धिमि यमे संकान्ि- 
व्े्च्यणम् । तद्यथा । मकरायने प्राचोमाविंशतिघरिकाः पुण्षाः, 

मकर-संकराग्तो तु पाञ्चात्याविंशतिचरिकाः पुष्णाः। म केवलमारि- 

ल्यद्यैव संक्रमायमे पुण्यकालः, कि तु स्वेषामपि ग्रहाणां म्त्-राञ्चि- 

सक्रमे पुष्यकालेभवति। तदक ज्योति; णात, 

““नन्त्र-ग श्योर वि-सक्मे स्य- 

रवांक् परसलाद्रम-य्-नायः । 

पुष्धास्तथेन्देोस्तिधरापलेय - 

गेकेव नाडी मुनिभिः एभोक्रा । 

माग॒ख्तसः सपलाः कुजस्य 

बुधस्य तिखः पल-विश्व-युक्ताः ॥ 

*साद्भाश्चतखोघरिका, पलानि 

गुरोस्तु सतप्रैव गाखचतसः । 

नाद्यः पलेकं, घरिका द्रभोतिः 

पलानि सपैव शनेश्चरस्य* ॥ 

्रा्यन-मधये जप-हाम-दानं ` 

कुवशनवाप्राति मूरेष्रधाम"--इति ॥ 

श्रयमर्थः। श्रादिद्यस्य रा्चि-न्चच-गमने श्रवक् परतश्च षोडश्न~ 

चटिका; पुष्कालः। -तथा, चन्रस्यापि घटिकेका मलानि अयादन्रा- 
~ -.--~ +~ ~~~ ~न 

$ कषध्यरेनाथः पलराप्रयक्ता ग रोखतखः सपकराखच शक्रं | 
=> ठि 

दिनागनीाद्यः पलसप्युक्ताः प्रनशखर्स्याभिहिताख्च पएण्याःः- दति 

विण पुरक पाठः| 
44 
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वाक् परतच्च धुकालः। एवं, मङ्गल्य घरिकाश्तसतः पश्चसेकाचच 

पकाल; । तथा, बध तिखोघटिकाञ्चतदं पलानि पुखकालः । 

दृहस्यतेरपि साद्धंवतस्लो घटिकाः सप्र पलानि पुणक्रालः । एकर 

चतस्रो चटिका; पलमेकश्च पुण्यकालः शनेखरद्य द्वहोतिचरटिकाः 

पलानि सक्त पु्कालः। स्कान्दे नामरवण्ड,- 

“एकान्ते ते मया प्रोक्ताः कालाः सक्रान्तिपूवंकाः । 

तेषु विद्यते विघ्नो * यतुश्चा्तय-संज्चिताः ॥ 

्रश्रद्धयाऽपि यदृतं कूपातरेभ्योऽपि मानवैः । 

श्रकाक्तेऽपि हि तत् स्वं सत्यमचयतां त्रञेत्”--एति ॥ 

दति संक्रान्ति-मिरेयः। 

= 

चथ ग्रहणं निणीयते। 

तज ठद्धगागय,- 

“पूिमा-प्रतिपत्-सन्धौ राज्ञः सपण-मण्डलम् । 

ग्रसते चन्द्रमकंश्च दशप्रतिपदन्तरे"--ति॥ 

तज परवणाऽन्तभागः स्पशे-कालः प्रतिपदश्राद्योभागेमोत्त-कालः । 

तदु -बरह्मसिदान्ते,-- 

| “यावान् कालः पवेणाऽन्ते तावान् प्रतिपदादिमः। 

रवोन्दुग्रणानेहा स पुण्योमिश्रणाह्वेत्"-ति ॥ 

ग्ररणानेहा राङ़्-ग्रदण-कालः । तत्र क्तव्यमाह इद्ूवसिष्ः,- 

# वि्यतेऽगिश्ट- द्रति षि एरक पाठः । 



प्रकीशेकप्रकरशम् | | { 

“गङ्ातेये* तु सम्पा इन्दोः कारौरवेहंष 

गर्वा कोरि-प्रशानेन सम्यगदन्तेम यत्फलम् ॥ 

गक्ा शौन तत्फलं खाद्राह-ग्ररे मिशाकरे । 

दिवाकरे पुनस दशस्य सुदाहतम्"--इति ॥ 

शरस्य स्नोकट्यस्य प्रथमा द्धमपेक्तित-पद ध्याहारेण योजनोयम् । 

तद्यथा । दृन्दाशहणे सम्परापरे सति गङ्गातेयेऽवगाहनं कारिगादान- 

शमं भवति, रषेगरहणे ततेदशगणं फलम् । श्रयेवाथडपरितनेनाङ- 

येण स्पषटौक्तः। यसाऽपि,- 

“दन्दोलं गुणं पणं रवेदश्गणं ततः । 

गङ्गातोये तु सभ्पापे इन्दोः कारोवरेदश्र 

गर्वा काटि-प्रदानस्या यत्फलं लभते मदः । 

तत्फलं जक्कधो-खाने राह -ग्ररू निश्राकरे ॥ 

दिवाकरे त॒ श्लातस्य दशस्य मु दातम् । 

चन्द्र-सय्य-गररे चैव योऽवगारेत जाङृवौम् ॥ 

स सातः सवतोयंषु किमथमरते महोम्“--एति ॥ ४ 

गङ्का-यतिरिक्र-महानदो-ताये लक्षगण-दग्रलचगणालम् । गङ्गातोये 

“ हु कारिगुए-दधकारिगृणएलम् । ब्रह्मपुराणऽपि,- ° 

"तिस्ामदामशापुण्छाः वेणो गादा च जाङ्कवो । कः 

गां हणिशद्िकातप्ाप्ता गङ्गा एति! कोुक्सिताः--एमि॥ 
+= "4 

# गङ्कातीरे- इति वि° पुरतकं पाठः| 

{ कोटिसरशस्छ,- द्रति मु° पक्षक पाठः| 

{ गङ्ाहतीषह,- द्रति मु° एरक पाटः । 



१8८ काशमाधवे 

हरिसेशख शरोगो । श्रः पादः, कंशिरः । श्रि कश्च प्रहि- 
कम् । हरौ्योरष्टिकम्, तस्मात्; हरेः पादादोश्वरण्य शिरसश्च गां 

कमिस्पराप्ना गक्ा। यद्यपि भाङ्ृणेव तादृश,न तु बेणो-गेरे, 

तथापि इचिणागच्छन्तोति न्यायेन जाङ्ृब्या षह मिदिंटयोखलयेरपि 

गङ्गालमविरुद्धम् । यदा, जाङ्ृवो-जलमेव केमदिन्निमिन्तन ब्रह्म 

गिरि-वायुगिय्ीरद्धतमिति कला तयारपि मुर्यसेव गङ्गालम् । 

तासु गद्गसु सानं मुख्यम् । तदसम्भवे नश्चन्तरेषु क्ञायात् । तदुक् 

महाभारते,- 

' “'गङ्गालान कुवत ग्रहणे खन्द्र-स्ययोः । 

। मशटानदोषु वाऽन्यासु लानं कुर्याद्यथाविधि“ दति ॥ 

महानद्योब्रह्मपुराणे दग्रा, 

“गोदावरी भोमरथो तुङ्गभद्रा च वेणिका । 

तापौ पयोष्णौ विन्ध्यस्य दरणि त॒ प्रक्तिताः॥ 

भागोरयो नमंदा च यमुना च षरखतो । 

विशोका च वितस्ता च विन्ध्यस्योन्तरतस्तया”--इति ॥ 

महानद्यसमते जलान्तराणार श्ड्ः-- ` 

` “वापो-कूप-तडागेषु गिरि-प्ररवणएषु च । 

मद्यां नरे देव-खाते सरसोपृडधुताम्बनि ॥ 

उष्णोदकेन वा खायाद् ग्रणे चब्द्र-खश्चयोः"--दइति ॥ 
 एतक्छवमभिप्रदयाह यासः, 

“सवे गङ्ा-सम तोयं सवं यास-समादिजाः* । 

* सम्पौब्रह्यसमोदिजः,-- इति दि एरक पटः । 
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सर्व" भमि-षमं दानं गणे चब््र-खग्ययोः"-- षति ॥ 

उष्णोद कस्यातुर-विषयलं वया्रश्राइ,-- 

“श्रादिद्य-किररेः पूतं पुनः पूतश्च वङ्किना ) 

| श्रतोयाध्यातुरः कषाया यद्णेऽ्यष्णवारिणा"-- इति । 

गङ्गा-तोयमारभ्योष्णोद कान्तेषु उत्तरात्तरस्यानुरकन्पतलमुक्म् । 

एतदेवाभिप्र्योष्णोदकादिषु समुद्र-जलानतषु उत्तरोत्तरस्य प्रास्य 

मा माकंष्डयः,- ह 

“प्रो तमुष्णाद कात्पु्यमपारक्ये परादकात् । 

श मिषटमुद्ध तात्प ततः प्रखवणादकम् ॥ 

ततोऽपि सारसं पुण्यं ततः पुण्यं नदौ-जलम् । 

तो्-तोयं ततः पुछं महानद्यम्ब् पावनम् ॥ 

ततसूतोऽपि गङ्गाम्बु पुं पुण्पसतोऽम्बधिः”-- दृति ॥ 

मास-विगेषेण नदौ-विश्षोदेवोपुगणऽभिरहितः,-- 

"कारिते ग्रहणं श्रेष्ठं गङ्गा-यमुन-मङ्गमे । 

मर्गे तु ग्रं प्रोकं देविकायां महामुने ॥ 

पौष त नमदा पुण्या माघ सन्निहिताद्रभा' । 

फारगने वरणापुण्धा सेतर पुण्धा सरखतो ॥ 

पेशाखे तु महापुण्धा च््रभागा मरिद्रिगा। 

ये त कौशिकी पुषपराश्राषाट्र तापिकौ नदोौ॥ 

आवे सिन्धुनामा तु नया भाद्र तु गण्डकीं 1 | 

> सन्निडितारता,- द्रति मु पकक पाठः। 

† अज्छिक्षा-दरति विन पृशके पाठः| 
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श्राधिने सरयुः अष्टा तया पुण्या तु नमेदा-दति ॥ 

ग्रहणए-विगेषे मदौ-विरेषसनेवाभिहितः.- 

“गोदावरौ महापुण्या चर रा-समण्विते । 

ये ष राङणा ग्रसे तमेग्ते महामुने ॥ 
ममेदा-तोय-संस्यें श्तकत्याभवन्ति दि"--एति ॥ 

शानवत्सरणादिष्वपि पुखमाह,.- 

“सला शतक्रतुफलं दृषटाऽशरिष्टोमजं फलम्" । 

रष्वा गेमेध-पु्यं तु पौला सोचामणेलंभेत्। ॥ 
कात्वा वाजिमखं पु प्रान्रुयादविचारतः। 

। रवि-चग््रोपरागे च श्रयने चोन्नरे तया” एति ॥ 

सेज्र-विगश्ेषमादश्,- 

“गदु कनखलं पुछं प्रयागः पुष्कर तथा । 

कुरत महापुण्य राषग्रसते दिवाकरः-- इति ॥ 

ग्रहणे श्राद्धं विहितं लिक्रपुराण- 

“व्यतोपात-च्णायावान् षन्द्-हुय-ग्रह-चणः। 

गजद्छाया तु सी पराक्रा पिणं दत्तमक्षयम्”--दूति ॥ 
महाभारतेऽपि, .. 

"'सवेखेमापि कन्त बय श्राद्धं वे राङ-दशमे । 

श्रकुडाणस्ु नास्िक्यात् पद् गौरिव सौदति"--दति ॥ 

रव्यश्रङ्गाऽपि,- 
† समाधानम्, - इतिमुष्पृत्तकेपाठः। 
{ सेषामर्यो लमेत्,+-दति वि° एङ पादः । 
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प्रशोकाध्रवारथम् वकधकारकम् । 9 

। 

““शन्ध-सुग्यै-रे यस्तु आदं विधिवदाचरेत् + 

तेभेव षका एषपो दन्ता विप्रशय पे करे" एति ॥ 

विष्डरपि,- 
^गाङ्ग-द्न्नन-रदन्तं हि भादमाषष्ड-सारकम् । 

गुणवतवकामोयं पिहक्शामुपतिष्ठते”- एति ॥ 

ग्रहणे रात्रावपि खानादनं निषेधः। तया च श्तातपः,- 

“ज्ञानं दानं तपः अराद्मृनम्तं राङ-दश्ने। 

श्रासुरे राजिरन्वच तस्मात परिवजयेत्"--एति ॥ 

देवलः, | 

"यथा खागश्च रागश्च खग्यस्य ग्रे दिवा । 

खामस्यापि तथा राजौ सानं दामं विधौयते"--एति॥ 

शरा प्ररु कृमपुराणे,- 

“नेमिजिकन्तु कन्तषयं ग्रहणे चन्दर-सूणयाः 

बान्धवानाश्च मरणे मारको स्यादताऽन्यथा ॥ 

काम्यानि चैव श्राद्धानि शस्यन्त गरणादिषु "एति 

वार-विरेव-याग फला तिश्यमार व्यासः.- 

* “विग्रहः खय्यारे षामे साम-गहसया । 

चदामणिग्ति ख्य (तस्तदाऽनम्-फलं भवेत् * ॥ 

वारेषवन्यष्ु यत्पुष््र हण चन्द्र खगययेः । 

तत्पपये क्ारिगणितं ग्रास च दामणौ मतम् "इनि ॥ 

शरतियिप्रा धादिवद्हणस्यापि श्राद्कानलमाद माकण्डयः,- 
~ ~~~ ~~ 
= 

# तश्च द्तमननकम्.--इतिं वि परक प्राठः । 
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"पविभिष्-तरा्षण प्राप्ते खयन्द-गदणे दिने । ` 

दाजस-ग्र-पोडास् शराद्धं कु्या्तयेष््रये"--दति ॥ 

श्रच् श्राद्धं मामन, किंतु हेमादिना । तदाद बौधायनः, 

“श्रन्नाभाषे टि्ाभावे प्रवासे पुच-जन्प्मि । 

रम-प्ाद्ं सरे च कुर्याद्र; सदेव हि"-इति ॥ 

तया. 

“दँ रविग्रह पित्रोः परत्य [ब्दिकप स्थिते । 

च्रसनमासश्षवे कुश दधे्ा वाऽऽमेन वा पुन.*--दइति* ॥
 

्ातातप्रोऽपि -- 

“श्रापदयनग्नौ तौ च चद्द्र-खगय-गरहे तया । 

्रामशराद दिजादयच्छदो दद्याष्छदेव हि!” दति ॥ 

शानौ चिनेऽपि ग्रहे सामादि न निषिद्धम् । 
तथा च इृदधवषिष्, - 

“लुते ्हतके चैव म देषोरा्-दधेने ।
 

तावदेव भषेच्छदधिर्यावन्ुक्तिन दृते "इति ॥ 

दयं च प्रद्धिः सव-साते-कमे-विषय।, श्रविशेषोक्रेः। एतदेवाभि 

परह्य व्याप्रपदश्रार,- | 

“-स्ान्तकमे- परित्यागारारारन्यज तकं । 

श्रौते कमणि तत्कालं खात एद्धिमवा्नुयात्”--दति ॥ 

न्तु यरण-निमिन्तना्नौ चं, तस्नानेन निवस्यम् । तदक ब्रह्माण्ड- 

पुराणे 
[न 

# तथा दत्यादिः,+--'श्ति _दन्त्ोगग्थोनास
्िि मु° एरतके । 

+ चामशाङं प्रकुर्वीत हेमश्राडमधापि बा-द्रति विर पुरक पाठः 



प्कीवेकप्रकरवम्। | 1, 

न्राधोचं जाथते गृणा प्रहे शन-स्यधोः । 

राङ-खरं तयोः शाला सानादो कव्यते नरः”--एति ॥ 

वटज्िकातऽपि.- | 

“वंवामेव वर्णानां लकं राङदेने । 

शाला कमाणि कुर्वीत श्एतमश्नं विवजेयेत्--एति । 

एदशस्याथम्तयेाः शानं विहितं सद्यन्रे,- 

“गरस्यमने भवेष्लानं यस होमेविपौयते । 

मुष्यमाने भवेदहाने मुके शाने विधोधते"--एति ॥ 

रामदागवदेवारेनमपि सान-दय-मथे कार्यम् । तदु रदवसे ~ 

“कानं साद्पगगादौ मधये होमः सुरामम् दति ॥ 
ता्षाले खापादिकं न शषर्यात् । तद् क़ शिवरखे,- 

“खेन्ु-ग्रहणं यावत् ताव्ुर्या्पादिकंम् । 

म खपेन्न च भुश्नोत क्षाला भुश्ौत मुकयः"--एति । 

मेर्ताल्रभावि यत्रां तस्य गरुद्यथतया तत्चेलं विघयम् । 

तदाह टदवषिष्ट,- 

“सववासेव व्णामां तकं राञ्जदरने 

सवेलम्तु भवेत् शानं सतकाश्नप् वजयत्” -इति+ . 

-गरहणकाले ततः पूवं वा यावत् पक तसतकाम्रं, ततत पञ्चादप्नि ब 

मुश्लोत । श्रादिमध्यावसानषु यदयद्विहितं, तस फलातिश्रयसक्ाब्रह्म- 

पुराणे- । 
“डपमदें ल्ग ग्रहणे च्-सग्ययाः । 

प्ण कारिगुं मथ मुक्तिकाले लनन्तकम्“--एति ॥ =“ 
49 
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श्रष ग्रहणे दानं तल्ठपाचे कश्यम् । तदक मकभारते,-. 

“प्रये विषुवे रेव गर्णे वन-दण्ययोः। 

पाचभ्रताय विप्राय भूमिन्ददाश्दक्िएम्"--एति ॥ 

पाचलसणएमा याज्नवस्कयः,- 

“न् विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पाचता | 

यत्र टृत्तमिभे चेमे तद्धि पाच प्रकौ्तितम्९५"--दूति ॥ 

पामे मुख्यानुकन्पावाह बोधायनः*-- 

“श्रो चियाऽग्राजियावाऽपि पाच वाऽपाच्रमेववा । 

विप्रभरुमोऽपिवा^९ कपर दानमहति"--एूति ॥ 

श्र भमिवद्भवादोन्यपि देयानि । तदुक्रं महाभारते,- 

“श्ुमिर्गावः सुवणं वा धान्यं वा यथरोद्धितम् । 

तत्सव यणे देवमाह्ममः म्रयद छना" दति ॥ 

 प्रतिगरहोट-भदेन फल-तारतम्यं दकतणाक्षम्,-- 

“सममब्राह्मण दानं दिगण ब्राह्मणघ्नवे । 

ओोचिय श्तसारसतं पाच वानक्यमश्रते"--एति॥ 
च ----~--~ ~¬ ~~~ ~ * ~~~ 

# कात्यायमःः--हति विण पस्तकं एाटः। 
केन ¬ 

(९) दसत, "गरपूभा एणा सद श्रौ चमिद्धियनिर्ः। प्रबततनं शिता 
` ` नाश्वं तत्सव्वे त्तमु्यते -- दइ यक्षलच्त णम् । 

(२) विप्रव्रवोमाद्ययभरवःः सच व्राद्मणमातसमा्ं ब्रवीति नतु ब्राह्मब- 
त्तः । तदुक्तम् | "धम्मकम्म विदन ब्राद्धोतिंकैविव॑वभिंतः | ब्रवौति 
भाक्षखाष्ं सन्नो ब्राद्धणन्रवः"- ति | “गर्माधामादिसंक्ारे 
यङ्ग नियतव्रतः। नाध्वाप्यति गाधीते सक्लेयोत्राद्धजत्रवः"! 
द्र्क्कबक्छणो बा । 



प्रकोकक्प्रकरवम्। प्री. -। 

र्ध खग््हं राजौ चशगहणमिति हि प्रसिङधिः सावजनोना, 
तादृशे ये यदकं तदुक्षम् । यत्तु काल-विपयिन प्रायमाणं 
व्योतिः्ा्तमाज-प्सिद्धं ग्रहणं, तज क्लानारिकं ग क्यम् । तदुक्ष 
निगमे,-- 

“"इ्य-यहायदा रारो दिवा शष््रगरहस्तया। 

तच सानं म कषर्वोत तद्याट्नश्च न कचित्"--टति॥ 

प्रशास्मये जाषाणिरार,- 

“हक्रानो पुष््कालमत् सारगाभयतः कला; । 

शन्द्रय्ापरागे च यावद् शन-गाषरः"--इति ॥ 

ग्रलस्यास्तमनपयन्तं॒दण्न-गाखरवा्नावान् पुण्कालोभवति। 

गरणे भोजम-व्यवस्यामाह मनुः, 

“चम-सय्य-ग्रर नाद्यादद्यात्स्ाला विमुक्रयोः । 

शरसुक्रयारस्तगयादृषा क्षाला परेऽहनि"--इति॥ =, 

ग्रहे गर्णकाले। स्यशेमारण्य माक्तपय्यन्तोयदणकालः। तक्षिम्काले भ 

मुष्नौत, किं तु गङ्फा शन्द्रखय्ययामुक्रा, मताः पश्चातात मुश्नौत। 

यदा तु ग्रशासलमयसदा परेदुविसुक तौ "दृष्टा भुश्रौत। म केवलं 

ग्रहणकाले भाजमाभावः, किं तु ग्रहणक्षामपि । दाइ वयाष,- 

“ना्यालय-रहात्पृवमङ्कि मायं श्रशि-ग्रहात् । 

ग्काले च नाग्नौ यास््रावाऽप्नौ यादि मुक्याः ॥ 

मुक्तं शशिमि भुश्रौत यदिन याका मिशा। 

 श्रलुक्रयारखगयेग्दयाद दृष्टा परेऽहनि"--एति॥ 

पूवंकाल-माजन-निषप विशेषमाह ठडवसिष्ट-- 
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““ग्रणन्तु भषेदिन्दोः प्रथमादपि याभतः। 

भुञ्जोतावन्तनात्यवे पञ्चमे प्रयमादधः। 

रवेस्तावतेना दूष्ये श्र्वागेव मिशोयतः । 
चतुय प्रदरे चद्याश्चतुथप्रहटारदधः” ति ॥ 

, राजौ प्रथमयामादृष्वं चन्द्र-ग्रहणच्चेत्, श्रावन्तनाकष्याात्पवं 

बुश्चोत; राजि-पञ्चिमयामे च राचि-प्रयम-यामादर्वाग्भुश्वौत । श्रङ्- 

सतोयप्रहरे दद्र विग्रहस्तदा पूवदिनस्याद्धराचाप्माग्भुश्नोत । श्रकृशच- 

ठुधेप्रशरे रवि-गहण्चदाजतुथंमहरादघामुश्चोतेत्यधः । निश्ौया- 

मध्यराज्ः। शि-ग्रहणे याम-चयेण व्यवधानमपेलितम्, षग्य-ग्रणे- 

याम-चतुष्टयेमेति तात्पर्या्थः । तथा च दद्ध गोतमः- 

“सगरे तु नाग्नोयात्पृव' याम-चतुष्टयम् । 

चन्द्र-गरे तु यामांस्त्नेन्बालटद्धातुरेविमा"--दति ॥ 

बालब्ङ्खातुर-विषये मव्छः,- 

“सायाङ ग्रदणं चद्यादपगा न भोजनम् । 

श्रपराक्ञे न मध्याङ्कं मध्याङ्केन तु सङ्गे । 

भुश्नौत स्वे रम्थान्न पूवे भुजिमाचरेत्”-एमि ॥ 

समयस्य तु भोजने प्रायचिन्तमुक्रं काल्यायमेम,- 

 "चदद्र-द्धयरं मुक्ता प्रजापल्येन शद्यति । 
तस्सिमरेव दिने भुक्ता जिराचेणेव शुद्यति"-इति॥ 

करि-ग्रड याम-जयस्यापवादमार टद्धवसिष्टः- 

““यस्तोरये विधाः पूव नादभाजनमाचरेत्"- एति ॥ 

ग्रसाखमये वि्ेषमाइ भगुः,- 



प्रकोङेशप्रकर खम् । ९३ 

"याबेवाखमागन्तु रवीन्दु पराभुताधरि । 

परेशयरदयं लाला श दोऽग्यवहरखरः-”--एति ॥ 

डद गाग्यीऽपि,- 

'न्ध्याकाले यदा राञ्जयषते शशि-भास्करो । 

तदरर्नेव भुश्रोत राजावपि कदाचन" एति। 

विष्णधमा करेऽपि.- 

“श्रहोराच् न भेकरवयं च्-खय-गदायदा । 

सुकं बृष्टा तु भोक्थं जानं हला ततः परम्"- एति ॥ 

नतु, मेघा्न्तद्धानि चाचुषं दशमं म सममवतोति चेत् । म, दषेन 

ज्रष्डेन शास्तौय-ज्ञामस्य विवङितलात् । तदाद ठृद्गौतमः.- 

““चन्द-सष्य- यरे नाद्ान्तस्मिस्रशटनि पूवत: । 

रा्टोविसुकतिं विन्नाय स्ञाला कुर्वत माजनम्"-- दति ॥ 

एवं तरि, परेद्ुर्दया्रागपि शास्तर-विज्नान-षन्भवात्, तरेव भोजनं 

प्रषञ्येत । न्न । “परेद्रदयेऽग्ववहरेत्  “शरहाराचं न मोक्रद्यम्"- 

दृति व्चम-द्येन तदप्रसक्रः । यन्नु स्कन्दपुराण, 
“यदा चद्भ-ग्रहस्तात, नि ्रोयात्र तेभषेत् । 

, मोक्रव्यं तात, पूर्वा नापराण्ड कयञ्चम""--ति॥ | 

, यव,- 
“पूवैः निौथाद्रहणं यदा बस्य वे भवेत् । 

तदा दिवा म कर्कव्यं माजनं शिखिवाहन" एति ॥ ` 

तदिदं याम-षयाभिप्रायम् । “चदय त यार्मास्लौम्"--एति 

» तथोः परेद्यबदये खाल्वाईभ्यवरहरेत्ररः- दति विण एखन पाठः । , 
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वशरष् एड योतमेलाभिधागात्। पाप-छय-कामेोप्शय-दिगेमुषवसेत् 
ष्दाह दः, 

“श्रयने विषुपे चेव यणे चन्रह्धणयोः । 

श्ररोराजेवितः स्लातः शवेपापैः प्रसुच्यते”--इति ॥ 

पचो ह नापवसेत् । तदाई नारदः.- 

. “संक्राग्यामुपवासच्च एष्टकादशि-वासरे । 

चन्द्र-द्य-रहे रेव ग कु्यात्पुजवाम् गटहो"-- पति ॥ 

तस्य प्रतिषिद्धे उपवासे मोजमकालः सत्यन्तरे दग्तिः- 

“सायङ्क सङ्गबेऽश्रोयाच्छारदं सङ्गवारधः। 

मध्याक्के परतेऽप्नो यान्नोपवासारबेरे"--श्ति ॥ 

ारदोऽपराक्ः, “यदाऽपराक्रोऽच शारद्ः"-इति अतेः, * । 
य्रसासमये त॒ पुजिणोऽप्युपवाखएव । “श्रहोराचरं म भेोक्रथम्"--एति - 
भागेभ-प्रतिषेधात्1" ॥ 

॥०॥ दति ओ्रोमाधवोये काणशनिणंये यद-निणएेधः ॥*॥ 
समाप्तोऽयं न्धः ॥ 

^ =, [१ 1 --- ---+~ ~ न~~ ~ ~+ न ~ --= ^~ =. 

'तखख'--द्ादिः चरते.--प्यन्तोयश्योनाश्ति तिर पुशकर | 
† खन्न, ^विव्यशातातपौ, 

~ माद्याञचन्रग्रहात् पूव्वमह्ि सायं र विग्रहात् । 
इकाले च गाग्रोयात् खात्वा{म्रीयास मुक्तयोः। 

मुष्ठं एश्िनि भ्नौत यदि न स्यारहानिष्रा। 
दृष्ट खात्वा परेदयुस्त ग्रस्तास्तमितयोस्तर्योः 

मद्यएरये,- 
चनरर योग्रहे गाद्यादद्यात् ञाता तु सुक्षयोः। 
ग्र्योर स्तं गतयोकृहा खात्वा परो$शनि?। 

इव्थिकः पाठः विर पाक | 
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